
Slovo starosty
Vážení občané,

po delší odmlce se Vás opět snažíme prostřednictvím Vojkovického zpravodaje 
informovat o dění v obci a poskytnout Vám informace přesahující její hranice. Infor-
mačních zdrojů o obci je samozřejmě více, například kabelová televize, kterou v obci 
provozuje společnost SELF servis, s.r.o., nebo internetové stránky obce Vojkovice 
„http//www.vojkovice.info.cz“, v neposlední řadě také místní rozhlas a úřední deska 
obecního úřadu.

Domníváme se však, že informací není nikdy dost a ne vše se dá vystihnout tex-
tem nebo fotografi í. Jsou problematiky, na které je možno věrohodně a plnohodnotně 
odpovědět pouze ústně, formou naprosto otevřené diskuse na veřejných zasedáních 
zastupitelstva obce.

Pro nikoho z nás není tajemstvím, že ve dnech 20. a 21. října loňského roku proběh-
ly volby do zastupitelstev obcí. Bezprostředně po nich byly zvoleny orgány obce, tj. 
rada, výbory a komise.V případě naší obce je velkou výhodou skutečnost, že většina 
členů zastupitelstva má s komunální politikou poměrně velké zkušenosti. Přesto, jako 
ostatně v případě každého začátku jakékoliv činnosti, je i „rozjezd“ řízení a správy 
obce pro všechny zastupitele náročný.

Nejsme zastánci převratných změn ve fungování natolik složitého mechanismu, 
jakým obec beze sporu je, ale v každém případě nám jde o dokonalost, systematičnost, 
pořádek a v maximální možné míře o vytváření podmínek pro spokojený život obča-
nů. Proto chceme plynule navázat na to, co zde bylo v minulosti vybudováno.

Samozřejmě škála problémů, které jsou před námi, je natolik bohatá, že se v žád-
ném případě nedá vyřešit během jednoho volebního období. Nehledě na to, že okolní 
svět se nezastaví a nepočká, až s ním srovnáme krok.

Z toho důvodu jsme si vytyčili priority, kterými se budeme postupně zabývat. Jsou 
jimi postupné rekonstrukce školních zařízení, tj. budov základní a mateřské školy, 
dále místní komunikace a dopravní značení na nich, aktivity s ekologickým zaměře-
ním, údržba a postupná obnova veřejné zeleně, podpora zájmových skupin a organi-
zací v obci a zajištění bezpečnosti obyvatel a ochrany majetku prostřednictvím obec-
ní policie v koordinaci s Policií ČR. K naplňování shora uvedených cílů patří bohužel 
i určité formy represe. Ne všichni naši spoluobčané mají k pořádku a pravidlům, které 
na obci fungují, pozitivní přístup. Dodnes dochází k nezákonné likvidaci odpadních 
vod z mnoha domácností, ať již čerpáním na zahrady nebo přečerpáváním do kanali-
zace, zejména v nočních hodinách, přestože každá domácnost má vytvořeny podmín-
ky pro napojení na veřejnou kanalizaci. Parkování vozidel mimo místa k tomu účelu 
určená a následné poškozování veřejné zeleně jsou také velmi častými jevy.Rovněž 
bude přísně postihováno spalování různých druhů materiálů, které uvolňují škodlivé 
spaliny do ovzduší, ohrožují zdraví sousedů a devastují životní prostředí. 

Nekonečným problémem je likvidace všech druhů odpadu vzniklého na území obce. 
Způsob jeho sběru, systém shromažďování, ukládání a následnou likvidaci řeší obec-
ně závazná vyhláška. Přesto, že ve většině případů tento režim funguje poměrně dob-
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ře, najdou se mezi námi vzácné výjimky, které se domnívají, že veškerá technická 
zařízení k ukládání odpadu patří pouze jim.Velkokapacitní kontejnery na sběrném 
dvoře slouží k ukládání velkoobjemového směsného komunálního odpadu, který nel-
ze ukládat do popelnicových nádob. Kontejner vyčleněný na stavební suť slouží pou-
ze k ukládání stavební suti z drobných stavebních činností, a to maximálně v množství 
jednoho vozíku za osobní automobil v jeden sběrný den. Směsný komunální odpad 
a stavební suť není možno v žádném případě směšovat, protože pak vznikají nemalé 
problémy při ukládání na skládce a obec je vystavena penalizaci. Rovněž ti, kdo se 
rozhodnou rekonstruovat svoje nemovitosti a jimž demoliční činností vznikne větší 
množství stavební suti, budou ji nuceni likvidovat prostřednictvím svozových fi rem, 
a ne ukládáním na sběrném dvoře na úkor ostatních občanů. Kontakty na společnos-
ti, které svážejí stavební suť, rádi poskytnou zaměstnanci obecního úřadu. V závěru 
bych chtěl do svého příspěvku vnést více optimismu a v kostce Vás informovat o tom, 
co se v nedávné minulosti v obci odehrálo a jaké aktivity probíhají.

Obec Vojkovice požádala Krajský úřad Jihomoravského kraje o poskytnutí fi nanč-
ního příspěvku na kompletní rekonstrukci budovy základní školy. Podle předběžné-
ho fundovaného odhadu projekční společnosti představují investiční náklady cca 
10 – 12 mil. Kč. Rekonstrukce zahrnuje výměnu všech inženýrských sítí, izolaci proti 
vlhkosti a zajištění statiky budovy, kompletní rekonstrukci sociálního zázemí, dále 
výměnu oken, zateplení budovy, zhotovení nové sedlové střechy s pálenou střešní 
krytinou. Tím se vytvoří podmínky pro rozšíření učeben školy, popř.vybudování uči-
telského bytu. 

V okamžiku, kdy bude vydáno stavební povolení, požádáme o dotaci na vlastní 
rekonstrukci, a to z příslušných dotačních programů.

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Vojkovice budou v měsíci březnu zahájeny 
činnosti související s pasportizací dopravního značení v obci. Materiál bude podro-
ben diskusi na úrovni rady obce, zastupitelstva obce a následně předán ke schválení 
Odboru dopravy MěÚ v Židlochovicích. Plánujeme zahájit přípravu projektových 
dokumentací na rekonstrukce místních komunikací tak, aby bylo možno co nejdříve 
začít se stavební činností.

V současné době probíhá údržba veřejné zeleně, zejména pak vzrostlých stromů 
v předzahrádkách RD, pokud působí překážky chodcům nebo jiným způsobem brání 
ve výhledu a negativně ovlivňují bezpečnost silničního provozu.

Připravujeme obnovu tzv. Vojkovické vrbovny. Jedná se o místní biotop v okolí 
Mlýnského náhonu, který je evidován jako významný krajinný prvek.V prvé fázi budou 
ošetřeny hlavaté vrby a následně bude vyhotoven metodický materiál, který stanoví 
způsob údržby a režim činností v daném území. Tento materiál bude sloužit i k případ-
ným žádostem o dotace z programů zaměřených na péči o životní prostředí.

Uvedl jsem pouze stručný výčet činností, kterými se obec nyní zabývá. Samozřejmě 
současně s nimi je průběžně zajišťován každodenní chod obce.
Věřím, že na dalších stránkách Vojkovického zpravodaje, i v dalších jeho vydáních, 
budete průběžně nacházet informace pro Vás prospěšné.

Karel Klein, starosta 
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ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA OBCE VOJKOVICE, 
VOLEBNÍ OBDOBÍ 2006 – 2010

Jméno Příjmení Bydliště
Ing. Miroslava Drobílková Hlavní 2, Vojkovice
Radim Hanzlík Rajhradská 182, Vojkovice
Marie Iránková Hlavní 73, Vojkovice
Leoš Janíček Hlavní 267, Vojkovice
Karel Klein Mlýnská 61, Vojkovice
Mgr.Božena Kleinová Mácova 230, Vojkovice
MUDr. Petr Kolegar Blatná 209, Vojkovice
Jarmila Kresová Družstevní 280, Vojkovice
Libor Mikeštík Družstevní 295, Vojkovice
RNDr. Ivan Pavlík Nádražní 134, Vojkovice
Pavel Špicar Mlýnská 311, Vojkovice
Jindřich Toman Blatná 210, Vojkovice
Monika Valášková Prátna 317, Vojkovice
Richard Večeřa Družstevní 331, Vojkovice
Zdeněk Veselý Hlavní 242, Vojkovice

RADA OBCE VOJKOVICE

Jméno Příjmení Funkce
Karel Klein starosta
Jindřich Toman místostarosta
RNDr.Ivan Pavlík člen rady
Leoš Janíček člen rady
Zdeněk Veselý člen rady

KONTROLNÍ VÝBOR

Jméno Příjmení Funkce
Pavel Špicar předseda
Marie Iránková členka
Richard Večeřa člen
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FINANČNÍ VÝBOR
Jméno Příjmení Funkce

RNDr. Ivan Pavlík předseda
Monika Valášková členka
Radim Hanzlík člen

KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Jméno Příjmení Funkce

Ing.Miroslava Drobílková předsedkyně
Libor Mikeštík člen
Jindřich Toman člen

KOMISE KULTURNÍ A ŠKOLSKÁ
Jméno Příjmení Funkce

Leoš Janíček předseda
Mgr.Božena Kleinová členka
Jarmila Kresová členka

VEDENÍM SOCIÁLNÍ AGENDY OBCE JE POVĚŘEN MUDr. PETR KOLEGAR

 

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA – VYSTŘIHNĚTE SI 
A USCHOVEJTE

Telefon Fax Mobil E-mail

Obecní úřad

Starosta 547 231 121 547 231 121 602 506 677 starosta.vojkovice@volny.cz

Účetní 547 231 122 547 231 121 vojkovic@volny.cz

Referentka 547 231 122 547 231 121 referent.vojkovice@volny.cz

Kadeřnictví 547 231 410 737 005 037

Základní škola 547 231 438 zs.vojkovice@centrum.cz

Mateřská škola 547 231 405 ms.vojkovice@centrum.cz

Školní jídelna 547 231 405 ms.vojkovice@centrum.cz

Obecní policie, 
vedoucí 604 290 304

Obecní policie, 
služebna 547 238 215 604 290 319



4

Krajský úřad JMK 541 651 111  Brno, 
Žerotínovo nám. 3/5

Veřejný ochránce práv 542 542 111  Brno, Údolní 39
Úřad práce - pracoviště 
Židlochovice 547 231 066  Židlochovice, 

nám. Míru 155
Finanční úřad - Brno venkov 545 125 111  Brno, Příkop 8

Základní škola Židlochovice 547 231 027  Židlochovice, 
Tyršova 611

547 238 420  Židlochovice, 
Komenského 182

547 238 486  Židlochovice, 
Coufalíkovo nám.

Speciální škola Židlochovice 547 238 476  Nádražní 232
Základní umělecká škola 547 238 466  Nádražní 232
Školní jídelna 547 238 182  Tyršova 611
Pohotovostní čísla: hasiči 150 547 238 209 Židlochovice

zdravotní služba 155

 547 231 020 Poliklinika 
Židlochovice

 547 216 511 dětská LSPP Brno, 
Žerotínovo nám. 6

Policie 158 547 231 086 Židlochovice

 547 238 103 Židlochovice

IZS 112   
Bezpečnostní agentura ANTA 547 231 511  Židlochovice
Poruchy: elektro nepřetržitá 
služba 840 111 222  Židlochovice

Poruchy: plyn nepřetržitá 
služba 1 239  Židlochovice

Poruchy: voda 547 231 018 602 506 472 středisko Židlochovice, 
pohotovost

O2 Telefónica 13 129   

SELF servis 533 383 383

Informace: vlak 542 214 803   
   bus 543 217 733 543 217 734 543217735
   městská doprava 543 174 317   
informace o telefonních 
číslech 1 180   
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OBECNÍ KNIHOVNA VOJKOVICE
Adresa: Hrušovanská 214, v budově Obecního úřadu
knihovnice:  Jarmila Kresová
půjč. doba:  středa 15 – 18 hod.
e-mail:   mkvojkovice@volny.cz 
web.str.:  www.knihovnavojkovice.wz.cz

V loňském roce bylo v naší knihovně zaregistrováno 78 čtenářů, z toho 24 dětí. Do 
knihovny přišlo celkem 677 čtenářů a vypůjčili si 2895 knih a časopisů.

Jako každý rok přišly k nám na besedu děti z Mateřské školy a Základní školy 
Vojkovice. Zjistily tím, kde vůbec knihovna je, k čemu slouží, jak funguje, co je 
možné si u nás vypůjčit. Některé to zaujalo, jiné se netajily tím, že je pohodlnější 
a příjemnější sednout si k televizi nebo k počítači…Pak se nedivme, že se naše děti 
neumí vyjadřovat, mají malou slovní zásobu, mají problém s pravopisem… A přitom 
stačí tak málo. Přijít ve středu do knihovny s padesátikorunou (roční poplatek) a číst.

Loni proběhla v knihovně revize, při které bylo vyřazeno 273 knih - poškozených, 
zastaralých a nečtených. Postupně bylo nakoupeno 109 nových knih, takže teď tu máme 
4139 knih, z toho 844 je naučná literatura. Mimo to kolují po knihovnách našeho okresu 
tzv. výměnné fondy, které se v každé knihovně zdrží asi 2 roky a pošlou se dál. Loni těchto 
fondů bylo 8 se 156 knihami. Čtenáři u nás mají i ZDARMA přístup na internet, mohou 
použít počítač, půjčit si CD- ROMy s hrami (pouze v knihovně). V únoru jsme připravili 
besedu o zajímavém putování manželů Novákových z Vojkovic až na konec světa.

Upozornění pro občany obce Vojkovice
 
V době od 1. února do 30. dubna 2007 budou vybírány tyto poplatky:

– za svoz a likvidaci odpadů
– za psa
– za pronájem obec. pozemků
– za hrobová místa
– za užívání veřejného prostranství 

Návštěvní doba pohřebiště ve Vojkovicích
S účinností od 1. 3. 2007 bude pohřebiště ve Vojkovicích přístupné návštěvníkům 
v těchto hodinách: 
od 1. dubna do 30.září 7.00 - 21.00 hodin
od 1. října do 31.března 7.00 - 19.00 hodin
při církevních svátcích do   22.00 hodin
Mimo tuto dobu bude pohřebiště uzamčeno. Hlavním důvodem tohoto opatření 
jsou množící se projevy vandalismu a zcizování výzdob hrobů.
Návštěvní doba je v souladu s platným řádem pohřebiště v obci Vojkovice.
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Kulturní kalendář regionu Židlochovicko

Obec Vojkovice – seznam akcí v roce 2007

Měsíc - datum Název akce, místo Pořádající organizace

březen Zahájení mistrovských zápasů všech 
družstev v kopané

SK Vojkovice

3/17/2007 Otvírání jara OS Vojkovičáci

duben Den pro Vojkovice OS Vojkovičáci, obec, 
Myslivecké sdr.

4/28/2007 Pálení čarodějnic OS Vojkovičáci, obec

5/5/2007 Kuličkiáda OS Vojkovičáci

5/26/2007 Cesta do pravěku OS Vojkovičáci

červen Memoriál Ing.Františka Hanzlíka - turnaj 
v kopané

SK Vojkovice

červen Zájezd do ZOO Lešná obec

6/16/2007 Mrazík OS Vojkovičáci, obec

6/29/2007 Rozloučení se školou OS Vojkovičáci

7/14/2007 Neckiáda OS Vojkovičáci

červenec Společenský country večer SK Vojkovice

7/28/2007 Chodníkové malování OS Vojkovičáci, obec

srpen Trosečníkem na čtyři dny OS Vojkovičáci

srpen Zahájení podzimní části fotbalové 
sezóny

SK Vojkovice

srpen Vavřinecké hody

9/8/2007 Kolo, kolo, koloběžka OS Vojkovičáci, obec

září Návštěva Divadla Bolka Polívky obec

9/29/2007 Dýňový festival OS Vojkovičáci, obec

10/7/2007 Drakiáda OS Vojkovičáci
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10/27/2007 Hry bez hranic - sokolovna OS Vojkovičáci, obec

listopad Setkání se sponzory SK Vojkovice

11/10/2007 Halloween OS Vojkovičáci

11/17/2007 Piškvorky a pexeso OS Vojkovičáci

listopad Výstava poštovních holubů Svaz chovatelů 
poštovních holubů

prosinec Zahájení zimní přípravy všech družstev 
kopané

SK Vojkovice

prosinec Mikulášská besídka OS Vojkovičáci, obec, 
ZŠ, MŠ

prosinec Výstava poštovních holubů Svaz chovatelů 
poštovních holubů

prosinec Krmení zvířátek Myslivecké sdružení

prosinec Vánoční koncert obec

Zánik povolení k odběru a vypouštění vod 
k 1. 1. 2008

Sdělovací prostředky informují občany o tom, že ke dni 1. 1. 2008 ZANIKNE 
PLATNOST těch povolení k odběru povrchových nebo podzemních vod, která 
byla vydána a nabyla právní moci do 31. 12. 2001.

•   Odběr podzemní vody ze studny vybudované před 1. 1. 1955 
se považuje za povolený.

•   Odběr je povolený i po 1. 1. 2008 a o žádné povolení není třeba 
žádat!

•   Povolení vydaná po 1. 1. 2002 platí i nadále!

Vlastníky nemovitostí, kteří vybudovali studny v období po roce 1955 do 
1. 1. 2002, budeme o nezbytných krocích informovat v okamžiku, kdy se 
metodika Ministerstva zemědělství a vodoprávních orgánů ujednotí. 
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Budova staré (německé) školy

Německá škola (pozdější školka) byla postavena v roce 1874. Dříve se učilo v domě 
č.p. 43, kde byla pouze jedna třída pro žáky a místnost jako byt učitele. Protože však 
žáků přibývalo, rozhodli se místní obyvatelé postavit novou, moderní školu. V roce 
1873 odkoupila obec od půlláníka Schumanna jeho usedlost, která stála naproti 
kostela. Selské stavení bylo zbořeno, a o rok později tu stála patrová budova. V patře 
byly zřízeny dvě třídy a další místnosti, v přízemí měl byt řídící učitel, kterým v té 
době byl Karl Lanik. Ke škole přiléhal hospodářský dvůr a velká zahrada.

Až do vzniku 1.republiky 
byla tato škola jedinou školou 
v obci. V roce 1919 vznikla 
v obci i česká škola, ale 
přesto byla německá škola 
stále hojně navštěvována žáky 
z německých rodin. Ještě 
jednou v historii se stala jedinou 
vzdělávací institucí, a sice za 
okupace, kde byly Vojkovice 
odstoupeny Německé říši. Proto 
se ve Vojkovicích mohlo nadále 
vyučovat pouze německy. 

Před osvobozením v roce 
1945 se i v německé škole 
kvůli blížící se frontě přestalo 
vyučovat. Budova školy po 
osvobození byla obsazena 
jednotkou Rudé armády, která 
ještě v srpnu 1945 budovu 
používala jako svůj štáb.

 Německé školství v obci již 
nemělo být nikdy obnoveno. 
O využití prázdné budovy bylo 
rozhodnuto téměř okamžitě – 
měla zde být zřízena mateřská 
škola.

V roce 1953 se do budovy vrátili žáci 1. a 2.třídy základní školy, neboť budova 
české školy (v ulici Nádražní) kapacitně nedostačovala pro 111 žáků, kteří školu 
navštěvovali. Počátkem šedesátých let se opět snížil počet žáků a nadále ve staré 
budově zůstala pouze mateřská škola.

Mateřská škola působila v těchto prostorách do roku 1985, kdy se i tato přestěhovala 
do nových prostor v Družstevní ulici. 

Poté se v budově vystřídala řada fi rem, vyrábějících vše od obuvi až po hygienické 
potřeby.
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Současný interiér školy
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Digitální vysílání v Jihomoravském kraji 
s předstihem

Obyvatelé devětadvaceti měst a obcí Jihomoravského kraje mohou, s předstihem 
před jinými regiony, sledovat televizní a rozhlasové vysílání v digitální kvalitě a to 
již od 1. února. Na Ivančicku, Hustopečsku, Židlochovicku, Kyjovsku a Tišnovsku to 
umožňuje síť kabelových rozvodů, kterou brněnská společnost SELF servis vytváří 
a provozuje od roku 1991 ve spolupráci s příslušnými městskými a obecními úřady. 
Divákům a posluchačům, kteří přijímají signál z „volného prostoru“, tedy z klasických 
pozemních vysílačů, bude umožněno sledovat digitální televizní a rozhlasové vysílání 
až mnohem později – v centrální části Brna od června letošního roku, v rámci 
Jihomoravského kraje až od března 2009. 

Pro ty, kteří chtějí sledovat programy ve vyšší kvalitě, nebo využívat další nové 
služby spojené s digitálním vysíláním, je řešením malý přídavný přístroj podobný 
CD nebo DVD přehrávači, tzv. set-top-box v ceně kolem 2000 Kč. Jeho vložení 
mezi přípojku sítě kabelových rozvodů a stávající analogový televizor je tak snadnou 
záležitostí, že ji zvládne hravě každá hospodyně, starší člověk i málo zručný intelektuál, 
o teenagerech nemluvě. Na instalaci kabelové přípojky se přitom nic nemění. Na rozdíl 
od ostatních druhů příjmu digitálního vysílání z pozemních vysílačů nebo satelitu 
odpadají i problémy s anténou nebo s pokrytím dané lokality signálem. Každá přípojka 
kabelového rozvodu má totiž nepřetržitě vysokou kvalitu signálu v celém spektru 
služeb. Kvalitu dodávaných služeb kontroluje nepřetržitě Dohledové centrum.

Jen pozor! Tyto „kouzelné krabičky“ (set-top-boxy) se liší podle toho, z jakého 
zdroje je signál přijímán. Pro příjem digitálního signálu z rozvodů kabelové televize 
jsou označovány zkratkou DVB-C a mohou obsahovat  i dekódovací systém. Pro 
příjem digitálního vysílání z pozemního vysílače jsou označovány zkratkou DVB-T 
a pro příjem digitálního satelitního vysílání jsou označovány zkratkou DVB-S. Při 
nákupu set-top-boxu je třeba zdůraznit, pro který z těchto druhů vysílání má sloužit. 
Vzájemně jsou tyto Set-top-boxy nezaměnitelné. Pro příjem všech tří digitálních 
signálů (pozemní, satelitní a kabelový) je potřeba tří Set-top-boxů! V rámci vysoké 
kvality služeb společnost SELF servis odzkoušela pro projekt MORAVIA NET několik 
set-top-boxů od různých výrobců a vybrala jeden nejvhodnější typ.

Distribuci a prodej klientům zajišťuje SELF servis prostřednictvím sjednaných 
prodejních míst v daných lokalitách.

V síti kabelových rozvodů společnosti SELF servis bude zajištěno souběžné vysílání 
programů jak v digitální tak i v analogové podobě. Pro stávající uživatele kabelových 
přípojek (kabelové televize) se jedná pouze o změnu stávajícího smluvního vztahu, 
neplatí se tedy žádný nový nebo další zřizovací či instalační poplatek. V rámci celé 
republiky bude analogové vysílání televizních a rozhlasových programů ukončeno 
v roce 2010 a v rámci Evropské unie v roce 2012. V televizních rozvodech kabelové 
televize SELF servis bude i po roce 2012 zajištěno jak digitální tak i analogové vysílání. 
Využijeme takto vlastnosti kabelové televize šířit analogové programy společně 
s digitální nabídkou, jako jediné sítě s touto předností. Pro informaci - Brněnska se 
vypínání pozemních TV vysílačů (Hády a barvičova) dotkne již v letošním roce.
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Programová nabídka televizních stanic v projektu MORAVIA NET od února 2007 
NABÍDKA

OMEZENÁ
150,- Kč

ZÁKLADNÍ
   + 270,- Kč

ROZŠÍŘENÁ
 + 100,- Kč

HBO
+ 280,- Kč

CINEMAX
 + 100,- Kč

EROTIKA
+ 150,- Kč

DIGITAL
1 ANALOG DIGITAL

2 ANALOG DIGITAL
3

DIGITAL
4

DIGITAL
5

DIGITAL
6

ČT1 ČT 1 ČT4 sport ČT4 sport Nonstop Kino HBO Cinemax Huster TV
ČT2 ČT 2 Markíza Markíza Kabel 1 HBO 2 Cinemax 2 XXX xtreme

NOVA NOVA JOJ JOJ PRO7
Prima Prima Óčko Óčko RTL2
ČT24 ČT 24 Eurosport Eurosport
 TVb1 TVb1 Spectrum Spectrum
STV1 STV1 Discovery Discovery
STV2 STV2 Hallmark Hallmark

INFOKANÁL INFOKANÁL AXN AXN
24CZ Film+ Film+
TA3 Minimax/Anime+ Minimax/Anime+

TOP TV Zone Romantica Zone Romantica
ORF1 Zone Reality Zone Reality
ORF2 Jetix Jetix
ATL CS fi lm

SAT1 MGM
BBC Word Filmbox

Deutsche Welle TV Deko
TV NOE TV Paprika

CNN Animal Planet
National Geographic

MTV
VH1

Galaxie sport
Eurosport 2

DSF
ESPN Classic

Zone Club
Viasat History

Viasat Explorer/
Spice

K nabídkám OMEZENÁ a ZÁKLADNÍ je automaticky 
dodáván také analogový signál. Pro sledování programů 

v analogové podobě není potřeba pořizovat SET-TOP-BOX.
Součástí vysílání je i 21 stanic FM rádiav digitální formě 

a v analogové formě v rozsahu dle místních podmínek
PŘI OBJEDNÁVCE PROGRAMŮ Z VÍCE NABÍDEK SE CENY SČÍTAJÍ
Programy TVb1, MGM, Filmbox, Nonstop Kino se připravují k zařazení.
Od 1.6.2007 budou v analogové podobě vypnuty pouze programy: 
HBO, HBO2, Huster TV, Music Box, ORF1, ORF2
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S přechodem na vysílání televizních a rozhlasových programů v digitální kvalitě 
rozšířila společnosti SELF servis pod označením MORAVIA NET i nabídku dalších 
elektronických služeb v síti kabelových rozvodů – vysokorychlostní připojení 
k Internetu a velmi levný způsob telefonování. Při vhodném výběru více služeb 
(Televize, Internet, Telefon, aj.) odborně nazývaných TRIPLE PLAY může uživatel 
dosáhnout výrazné úspory oproti dosavadnímu způsobu využívání telekomunikačních 
služeb od různých společností. 

Měli bychom si proto odvyknout o síti kabelových rozvodů hovořit jen jako o kabelové 
televizi. Zažitý pojem „kabelovka“, který u nás zdomácněl v devadesátých letech 
minulého století, již nevystihuje přesný význam a možnosti poskytovaných služeb.

Společnost SELF servis svým projektem MORAVIA NET, přináší novou kvalitu 
v poskytování telekomunikačních služeb.
 MORAVIA TELEVIZE 

PŘÍLOHA: 

MORAVIA DATA – rozsah služeb a ceník 

Všechny služby pro připojení k Internetu jsou poskytovány s jednou veřejnou IP 
adresou, bez agregace linky a bez limitu dat.

Ceny platný v místech, kde jsou nainstalovány přípojky kabelových rozvodů.

Typ 
služby Rychlost (down / up)

Veřejná 
IP 

adresa

Agre-
gace

Datový 
limit

Cena bez 
DPH 

Cena 
s 19% 
DPH 

Home* 444 kbps / 100 kbps Ano 1:1 Ne 373 Kč 444 Kč

Basic 1.000 kbps / 200 kbps Ano 1:1 Ne 499 Kč 594 Kč

Lite 2.000 kbps / 250 kbps Ano 1:1 Ne 832 Kč 990 Kč

Offi ce 4.000 kbps / 500 kbps Ano 1:1 Ne 1.168 Kč 1.390 Kč

*  Služba Home je určena pouze pro domácnosti. Platby přes SIPO a trvalý příkaz 
z účtu na základě smlouvy.

Home a Basic - 2 e-mailové schránky o velikosti 20 Mb.
Lite - 5 e-mailových schránek o velikosti 20 Mb. 
Offi ce - 10 e-mailových schránek o velikosti 20 Mb + webový prostor pro prezentaci 
Vašich webových stránek na serverech projektu MORAVIA NET - web-hosting 
Basic – zdarma!    
Aktivační poplatek:  0 Kč
Instalační poplatek:  při smlouvě sjednané na dobu min. 12 měsíců je cena instalačního 
poplatku 1 Kč vč. DPH 19%,  v případě sjednání smlouvy na dobu neurčitou je cena 
instalačního poplatku 500 Kč vč. DPH 19%.

V případě objednávky pouze služby Internet (bez televizního programu) je cena 
instalačního poplatku 500 Kč a smlouva je uzavřena na dobu určitou, na 12 měsíců.
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Technická specifi kace služeb:
Služby MORAVIA DATA jsou poskytovány s parametry a garancemi odpovídajícími 

normám DOSSIS a EURODOCSIS. Ke každé službě je dodávána jedna veřejná 
IP adresa pro koncové zařazení uživatele a jedno komunikační zařízení (CATV 
modem). 

PŘÍLOHA: 

MORAVIA TELEFON – rozsah služeb a ceník

Zřizovací poplatek:
TELEFON IB  drátový telefon  1990,- Kč
TELEFON DECT bezdrátový telefon 1990,- Kč

PAUŠÁL
VOLÁNÍ DO SÍTĚ

MORAVIA
TELEFON

JTS
GSM

špička mimo špičku
0 1,-/hod. 1,10 1,10 4,80
30 0 1,00 1,00 4,50
60 0 0,80 0,80 4,30

ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH

O cenách do zahraničí podá podrobné informace zákaznické centrum.

KONTAKTY

Zákaznické centrum SELF servis
kabelová síť MORAVIA NET
664 91 Ivančice, Oslavanská 46
tel.: +420 533 383 335
fax: +420 533 383 336
e-mail: zakaznicke.centrum@selfnet.cz

Pohotovostní služba:
nonstop hlášení poruch 24 hodin denně a 7 dnů v týdnu
tel.: +420 533 383 383
fax: +420 533 383 384
e-mail: hotline@selfnet.cz

sídlo společnosti SELF servis. s.r.o.
628 00 Brno, Pálavské nám. 11
tel: +420 533 383 333
fax: +420 533 383 334
e-mail: info@selfnet.cz
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Mateřská škola Vojkovice
Základní informace o škole

Mateřská škola je přízemní budova stavěná pro tento účel. Do užívání byla předána 
dne 5. 3. 1985, se zahájením provozu 12. 3. 1985. Součástí MŠ je kotelna a hospodářská 
budova školní  jídelny. U budovy je školní zahrada, která slouží dětem k pobytu venku. 

Mateřská škola byla v roce 2003 sloučena se Základní školou Vojkovice v jeden 
právní subjekt. Ředitelkou je Mgr. Jindřiška Mrázková, učitelkou pověřenou vedením 
mateřské školy Věra Kopčáková. Naším zřizovatelem je obec Vojkovice.

V mateřské škole je celkem 8 
zaměstnanců; tři kvalifi kované 
učitelky – paní Věra Kop čá-
ková, Alena Smolová a Lenka 
Zámečníková, školnice paní Vlasta 
Loskotová, topič pan Vladimír 
Remek. Ve školní jídelně je vedoucí 
paní Jana Janíčková, kuchařkami 
paní Ludmila Vojáčková a Anna 
Knozová. Ve školní jídelně vaří 
obědy i pro žáky základní školy.

Provoz mateřské školy je od 6,30 
hod. do 15,45 hod.

Charakteristika školního vzdělávacího programu
Výchovně vzdělávací práce probíhá v duchu motta: „Kdo si hraje, ten je zdravý, toho 

život neunaví.“ Plníme hlavní cíle předškolního vzdělávání vycházející z Rámcového 
vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Naše práce vychází z Kurikula 
podpory zdraví v mateřské škole. Máme dva dlouhodobé cíle – 1. vést děti ke zdravému 
životnímu stylu, 2. podporovat duševní pohodu dětí. Pomocí stanovených dílčích cílů 
a různorodých činností vedeme děti k získávání kompetencí dítěte předškolního věku 
ve všech oblastech – biologické, psychologické, interpersonální, sociálně – kulturní 
a environmentální.

Vzdělávání je uskutečňováno činnostmi spontánními dle volby dětí, činnostmi 
řízenými, každodenním dvouhodinovým pobytem dětí venku, odpoledními aktivitami 
přizpůsobovanými individuálním potřebám dětí. Dále exkurzemi, výlety, návštěvou 
divadel a výstav, předplaveckým výcvikem. Vzdělávání je uskutečňováno ve všech 
činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou.

V příštím Zpravodaji budeme pokračovat v informacích o akcích naší mateřské 
školy v průběhu školního roku.

Poděkování:
Děkuji všem rodičům, kteří sponzorsky přispěli na dárky na Vánoce, zvláště fi rmě 

Grana pana Matěji a paní Majtaníkové (Létalové). Věra Kopčáková

Výtvarné umění dětí.
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SEZNÁMENÍ 
S PRVKY 
ORIENTÁLNÍHO TANCE 
Pro koho jsou hodiny určeny
Chceme pozvat hlavně starší školačky, postrádající pohybové 
a kulturní vyžití po škole, ale vítány jsou i jejich starší 
kamarádky, maminky, babičky… 
Zkrátka všechny ženy a dívky, které máte zájem zkusit něco 
nového, chcete strávit hodinku týdně s kamarádkami a aktivně 
se seznámit s kouzlem orientálního břišního tance…

Kdy a kde
….jste srdečně vítány každý čtvrtek v 18:30 v tělocvičně ZŠ 
ve Vojkovicích

Přijďte se nezávazně podívat, bude vás to stát jen hodinku vašeho času

Co můžete na hodinách očekávat
Hodiny povede amatérka, která navštěvuje druhý rok kurzy v Centru orientálního tance, 

o němž můžete více informací získat na internetové adrese: www.orientalnitanec.cz 
Začátečnice se v hodinách naučí ovládat své tělo, seznámí se se základními fi gurami 

a jednoduchými formami břišního tance.

Co tanec přináší
Nespornou výhodou orientálního tance je jeho univerzálnost. Je ideální pro všechny 

věkové kategorie i všechny stupně kondice. 
Západní tance pojímáme jako společenskou událost, jsou zaměřeny spíše na 

kroky a „vnější“ prostor, kdežto východní tance kladou důraz především na svaly 
a „vnitřní“ prostor, tanec samotný je spíše rituálem. Proto jsou orientální břišní tance 
vhodné jako způsob relaxace a k formování postavy, zejména v partiích pro nás, ženy, 
problematických J.

 
Jak se na tanec obléci 

Na tancování se doporučuje široká sukně nebo legíny, šátek kolem pasu a přiléhavější 
tričko nebo top. Vhodný je pohodlný oděv, který umožňuje, aby cvičitelka viděla, zda 
jsou fi gury prováděny správně, tj. mělo by být vidět bříško. Jako obutí jsou vhodné 
měkké cvičky nebo silnější ponožky.
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Občanské sdružení (OS) Vojkovičáci bylo založeno 04. 01. 2006, sídlem Nádražní 221,  
667 01 Vojkovice, IČO: 270 18 709, tel.: 605 217 962, 547 231 289. email: 
vojkovicaci@seznam.cz, webové stránky naleznete na www.vojkovicaci.cz.

Důvodem vzniku sdružení byl nedostatek možností aktivního využívání volného 
času pro děti (převážně mladšího věku) u nás ve Vojkovicích. Proto se čtyři maminky 
dohodly, že se s tím pokusí něco udělat. Původním záměrem bylo organizovat různé 
aktivity pro děti pod hlavičkou obce, ale s narůstající snahou zvýšit počet akcí a získat 
širší možnosti, např. ohledně získávání dotací, nám bylo doporučeno založit vlastní 
organizaci. Dnes má sdružení 17 aktivních členů a asi 30 nečlenů, kteří se různým 
způsobem podílejí více či méně na spoluorganizování akcí. Předsedou sdružení je 
paní Renata Matějová. Členské schůze jsou minimálně 1x za měsíc, a to každou 
druhou středu v měsíci.

OS je nezisková organizace, zdrojem prostředků pro chod sdružení je vstupné a zisk 
z drobného prodeje (občerstvení) na akcích, příspěvek od obce a případné sponzorské 
dary. Informace jak o samotném OS, tak o plánovaných akcích lze najít na webových 
stránkách www.vojkovicaci.cz, na Infokanalu a na nástěnkách ve Vojkovicích (vedle 
obchodu) a v Hrušovanech (u hasičské zbrojnice). 

Během loňského roku se nám podařilo zorganizovat asi 15 akcí, na kterých byl 
průměrný počet účastníků z řad dětí asi 60. Největší akcí byla pohádková cesta, 
organizovaná k Mezinárodnímu dni dětí, s celkovou účastí přibližně 250 osob, z toho 
105 dětí. Během roku se uskutečnily akce původně neplánované, jako cyklistické 
výlety po okolí, výroba halloweenových strašidel z dýní, burza oblečení pro děti, 
zdobení triček technikou savování, vystřihování a lepení ozdobných předmětů z papíru, 
výroba vánočních ozdob, krmení zvířátek a další. Jako velký úspěch vidíme i to, že se 
nám podařilo pomoci získat část peněz nutných na zakoupení keramické pece pro ZŠ 
Vojkovice, kdy žáci školy vyrobili novoroční přání a členové OS je nabízeli místním 
podnikatelům za fi nanční příspěvek. 

V tomto roce bychom chtěli pokračovat minimálně ve stejném tempu. Kromě 
našich aktivit věnovaných dětem bychom rádi přispěli ve spolupráci s obcí k rozvoji 
společenského života v obci (masopust, dýňový festival), navázali spolupráci 
s ostatními spolky a sdruženími v obci a v okolí a pomohli zviditelnit obec Vojkovice. 
Dále plánujeme získat prostory na zřízení klubovny. Potřeba klubovny palčivě 
vyvstala hlavně v zimních měsících, kdy jsme se s dětmi uchylovali do soukromých 
prostor za tímto účelem vyčleněných v rodinných domech členů sdružení. Kapacita 
takovýchto „azylů“ však zdaleka nebyla dostatečná, aby vyhověla zájmu všech, 
kteří by se chtěli našich aktivit zúčastnit. Klubovnu bychom rádi využívali hlavně 
k pořádání akcí v případě nepřízně počasí, k výtvarné tvorbě jak dle různých představ 
dětí, tak i tematicky k plánovaným akcím sdružení. Chceme podpořit vznik různých 
zájmových kroužků, které by měly v klubovně svoje působiště a jejichž členové by se 
zde pravidelně scházeli. 

Pro děti jsme na tento rok připravili akce, které sklidily úspěch v minulém roce, 
zároveň jsme naplánovali i nové akce.  Například v měsíci květnu bychom chtěli 
absolvovat „Cestu do pravěku“, v měsíci červnu chystáme opět pohádkou cestu 
tematicky věnovanou oblíbené pohádce Mrazík, v měsíci srpnu budou děti čtyři dny 
na pustém ostrově, kde si budou hrát na trosečníky, schopné se sami o sebe postarat, 
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a v měsíci listopadu „Hry bez hranic“ prověří fyzičku nejen dětí, ale i jejich rodiče, 
který bude spolu s potomkem tvořit soutěžní tým.

Budeme rádi, když navštívíte naše akce buď jako soutěžící, nebo jako diváci, 
a v případě, že se budete chtít jakýmkoliv způsobem podílet na organizování akcí, 
Vaši pomoc rádi uvítáme.

 Vytvořila Renata Matějová

Plánované akce OS Vojkovičáci 
na rok 2007

20. 01. Karneval
24. 02. Masopust
17. 03. Otvírání jara
Duben Den pro Vojkovice
28. 04. Pálení čarodějnic
05. 05. Kuličkiáda
26. 05. Cesta do pravěku
16. 06. Mrazík
29. 06. Rozloučení se školou
14. 07. Neckiáda

28. 07. Chodníkové malování
Srpen Trosečníkem na 4 dny
08. 09. Kolo, kolo, koloběžka
29. 09. Dýňový festival
07. 10. Drakiáda
27. 10. Hry bez hranic
10. 11. Halloween
17. 11. Piškvorky a pexeso
Prosinec Mikulášská besídka

Obec Vojkovice nabízí zájemcům možnost získat zdarma 
palivové dříví ořezem hlavových vrb na obecních pozemcích

Před započetím prací je třeba zaregistrovat se a podepsat souhlas s pravidly pro 
provádění ořezu. 

Bližší informace lze 
získat na telefonním 
čísle 547 238 076 
(pí Lukášková), 
nebo osobně na 
adrese Mlýnská 156, 
Vojkovice, 
pondělí až pátek 
od 16 do 18 hodin.
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Vojkovický poustevník volá o pomoc

Poustevník ve Vojkovicích? Na 
začátku 21. století? Dobrá, nejde 
o opravdového poustevníka, ale 
o ohroženého brouka. Jmenuje 
se páchník hnědý, leckde mu ale 
říkají brouk poustevník. Způso-
bem života poustevníky připomí-
ná. Jeho poustevnou jsou dutiny 
ve stromech, které, podobně jako 
poustevník svou jeskyni, páchní-
ci prakticky neopouštějí. A jako 
z našich krajů zmizeli poustevní-
ci, mizí dnes i tenhle podivuhod-
ný brouk.

Na rozdíl od hubených pous-
tevníků lidských je tenhle brou-
čí poustevník pěkný tlusťoch. 
Je jedním z našich největších 
brouků a patří do příbuzenstva 
zlatohlávků a roháčů. Tři roky 
žijí jeho bělavé ponravy v duti-

ně, kde se živí trouchem. Za tu dobu vyrostou do délky až dvanácti centimetrů. Když 
už velikostí i tvarem připomínají menší uzenku, zakuklí se. A začátkem léta do temné 
dutiny vyleze leskle hnědý, 3-3,5 cm velký brouk. Najde-li v rodné dutině partnera, 
spáří se, naklade vajíčka a umře, aniž by vůbec vykoukl ven. 

Pokud ale strom, ve kterém se páchník vylíhl, uschne, zlomí se nebo v dutině není 
vhodný partner a našemu poustevníkovi hrozí, že zůstane na ocet, nezbývá mu než opustit 
bezpečí rodné dutiny. Pro bachratého, bezbranného páchníka je to riskantní podnik, pro 
nás lidi srovnatelný snad jen se vstupem do tygří klece. Venku se hemží hladové příšery 
s peřím a zobáčky, nebo okolí stromu zarostlo křovím, ve kterém letící tlusťoch nedokáže 
manévrovat. Pár nárazů hlavou do větve a už se válí na zemi, kde ho nejspíš sežerou mravenci. 
Anebo letí, letí ...ale nedoletí. Nenajde dutinu a padne vyčerpáním někde v poli. Zrovna 
tohle se páchníkům poslední dobou stává nejčastěji. Dutiny totiž vznikají jen ve starších 
stromech, jenže ty z krajiny za poslední století téměř zmizely. Páchník je hodně špatný 
letec, uletí jen pár set metrů, takže vzdálenost mezi jednotlivými dutými stromy prostě 
nepřekoná.

Asi se ptáte, proč o páchníkovi píše Vojkovický zpravodaj? V katastru Vojkovic 
totiž přežívá jedna z největších populací páchníka na Moravě. A to díky vrbovně. 
Pravidelné ořezávání je skvělý způsob, jak v každém stromě vytvořit dutinu. Tak 
vznikne spousta dutin na malé ploše, pro páchníka ideální prostředí. Vrbovna ukazuje, 
jak tradiční hospodaření donedávna umožňovalo přežití i tak specializovaných tvorů, 
jako jsou páchníci. Vrbovny bývaly téměř u každé vsi. Intenzifi kace a kolektivizace 
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zemědělství, provázená zpřetrháním vlastnických vztahů, vedla ovšem k opuštění 
většiny vrboven. Zbytky padly za oběť regulacím vodních toků nebo rozšiřování orné 
půdy. 

Vrbovna ve Vojkovicích je možná největší dochovanou vrbovnou u nás. Hostí 
nejen páchníka, ale i další vymírající druhy hmyzu. Některé jsou ještě ohroženější 
než páchníci. Jenže stačí se vrbovnou projít a je vidět, že ani ve Vojkovicích není 
situace růžová. Při inventarizaci, kterou prováděl Entomologický ústav Akademie 
věd ČR a Agentura ochrany přírody a krajiny v létě roku 2006, jsme napočítali 756 
hlavatých vrb. Většina není ořezávána, což vede k  rozlomení. Takto se rozpadla více 
než polovina stromů a další rychle přibývají. Nebezpečím je také přerůstání vrb akáty 
a černým bezem. V rozlomeném ani vypáleném stromě páchníci nepřežijí, nejinak 
je tomu u stromů, ze kterých je odebírána tzv. „vrbová hlína“. Když jsme v létě 
páchníky chytali a značili (podobně jako ornitologové kroužkují ptáky), zjistili jsme, 
že dnes ve vrbovně obývají už jen  pár desítek stromů. I ve Vojkovicích tedy broučím 
poustevníkům hrozí zánik.

Přežití páchníků po staletí záviselo na lidech, na způsobu, jakým využívali krajinu. 
Nejinak je tomu i dnes. Je třeba. aby se lidé, kteří vrbovnu spravují, tedy majitelé 
pozemků a obecní zastupitelé, rozhodli, jestli chtějí nebo nechtějí páchníkovi pomoci. 
Pokud mají páchníci přežít, je třeba vrbovnu obnovit, zahájit ořezávání stromů, vysadit 
nové vrby a vyřezat část náletových dřevin.

K tomu, aby se podařilo vrbovnu zachovat a obnovit, bude ovšem zapotřebí spolupráce 
všech zúčastněných - tedy jak obce, majitelů pozemků, tak i všech, kteří vrbovnu 
navštěvují a využívají. Vrbovna nemusí sloužit jen jako místo, kde bude přežívat pár 
druhů ohrožených brouků, a ukázka, jak se v nížinách kdysi hospodařilo. Ze starých 
fotografi í i obrázků Josefa Lady je zřejmé, že na udržovanou vrbovnu je pěkný pohled. 
Celá lokalita by se proto mohla stát cílem vycházek vojkovických občanů a přitáhnout 
pozornost lidí z širšího okolí.

   (Lukáš Čížek, Ph.D., Entomologický ústav AV ČR) 

Podklad pro rozhlasovou kampaň

Vážení spoluobčané,

upozorňujeme Vás na nutnost výměny řidičských průkazů vydaných 

od 1. července 1964 do 31. prosince 1993.
Bližší informace naleznete na úřední desce obecního úřadu, případně na odboru 

dopravy v Židlochovicích, kde se podávají žádosti o výměnu řidičských průkazů 
řidičům majícím místo trvalého pobytu v regionu Židlochovice.

Ke konci roku mohou být z provozních důvodů výměny řidičských průkazů spojeny 
s velmi dlouhým čekáním ve frontách na úřadech. Nelze opomenout, že řízením 
vozidla bez platného řidičského průkazu se řidič dopouští dopravního přestupku. 
Proto, prosím, s výměnou starých řidičských průkazů za nové neotálejte!
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„ idi ské pr kazy vydané od 1. ervence 1964 do 31. prosince 1993 
jsou jejich držitelé povinni vym nit do 31. prosince 2007“

Kterých P se vým na týká?

P vydány v období:
1.7.1964-1986

P vydány v období:
1987-1991

P vydány v období:
1992-1993

Pro si mám vym nit P již nyní?
- p edejdu dlouhému ekání na ú adu (magistrátu)
- budu mít vystaven idi ský pr kaz v zákonem stanovené lh t

Kolik m to bude stát?
- vým na P je osvobozena od správního poplatku

Kde si mohu vym nit sv j P?
- na p íslušném pracovišti obecního ú adu obce s rozší enou p sobností
nebo magistrátu m sta na území R (dle místa trvalého pobytu držitele 
idi ského pr kazu)

Co musím mít s sebou?
- platný doklad totožnosti (ob anský pr kaz, pas) 
- jednu fotografii o rozm rech 3,5 x 4,5 cm
- idi ský pr kaz, kterému kon í platnost

Kdy budu mít vystaven nový P?
- lh ta pro p evzetí nového P je zpravidla do 15-20 dní (dle po tu žádostí)

Kde najdu více informací?
- www.mdcr.cz (stránky  Ministerstva dopravy)

odbor dopravn správní a BESIP; odd lení agend idi , evidencí a statistik
Ministerstvo dopravy; Náb eží Ludvíka Svobody 12; 110 15 Praha 1
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Základní škola Vojkovice 

Keramická pec
Ve školním roce 2006/2007 začalo navštěvovat naši školu 48 žáků 1. až 5. roční-

ku. Cílem stabilního pedagogického sboru je změnit Základní školu Vojkovice na 
školu s moderním výchovně vzdělávacím procesem a nabídnout žákům i různoro-
dost mimoškolního vzdělávání. Chceme zapojit školu do života obce a zlepšovat 
její prezentaci na veřejnosti.

V tomto školním roce nabízíme žákům tyto zájmové kroužky – informatiky pro 
2.–5. ročník, sportovních her pro 1.–3. ročník, zábavnou matematiku a keramiku. 
Všechny kroužky pracují pod vedením našich učitelek, pouze kroužek keramiky 
pod odborným dohledem pana Pavola Kovarčíka, který již 5. rokem děti zasvěcuje 
do tajů práce s hlínou. Výrobky dětem rovněž vypaluje a poté i glazuje. Při své 
náročné práci si stále ještě nachází čas na naši školu. 

Přesto jsme se již delší dobu snažili pořídit si vlastní keramikou pec, kterou 
by využívali nejen žáci základní školy, ale i děti z mateřské školy. V budoucnu 
bychom chtěli nabídnout i „keramická odpoledne“ pro naše bývalé žáky nebo 
rodiče s dětmi.

Základní škola dříve
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Stále se nám však nedařilo shromáždit potřebnou sumu fi nančních prostředků. 
Zlomem bylo září 2006, kdy jsme uvítali nabídku paní Renaty Matějové z OS 
Vojkovičáci pomoci uskutečnit nám náš záměr. Vyrobili jsme novoroční přání, 
která jsme pak nabídli místním podnikatelům. Jejich prodejem a sponzorskými 
dary jsme získali 40 400 Kč. Žáci připravili divadelní představení a vánoční 
jarmark a jeho výtěžek – 13 119 Kč – věnovali také na zakoupení keramické pece. 
Nyní už máme na účtu celkem 53 519 Kč. Zbylou částku cca 6500 Kč zaplatí škola 
ze svého rozpočtu.

Náš dík patří všem, kteří nám přispěli jakoukoli fi nanční částkou. Přispěli jste na 
zkvalitnění výtvarné výchovy, na zájmové vzdělávání našich žáků a na modernizaci 
vybavení naší školy. 

P ř i p r a v u j e m e …
Naši žáci se pravidelně zúčastňují environmentálních vzdělávacích programů ve 
školském zařízení Lipka v Brně nebo jejím odloučeném pracovišti Lesní škole Jezírko. 
Právě tam 24. 3. 2007 chystáme výlet pro rodiče s dětmi na Otvírání studánek. Čeká je 
procházka lesem s přírodovědným a zábavným programem v okolí Jezírka zaměřená 
na probouzející se jarní přírodu, vystoupení dětského divadelního souboru, ukázka 
a výroba slaměných soch.  Mgr. Jindřiška Mrázková

Základní škola dnes
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Společenská kronika

 
  

          JUBILEA
 7. 1. Jaromír Kubát Blatná 208 65 let

13. 1.  Marie Kadlecová Mácova 232 60 let

26. 1. Petr Vích Nádražní 129 60 let

30. 1. Vladimír Němec Mlýnská 59 87 let

 2. 2. Ladislav Iránek Hlavní 73    60 let

 2. 2.  Marie Šulcová   Hlavní 28    70 let

 4. 2. Jiří Novák    Hlavní 19    60 let

 8. 2. Vlastimil Večeřa  Vodní 98    85 let

11. 2. Marie Dohnalová  Mácova 235    81 let

18. 2.  Leopold Kosina  Nádražní 94   65 let

20. 2.  Hildegarda Papoušková  Nádražní 124   75 let

 2. 3.  Anna Domesová  Hlavní 81    60 let

11. 3.  Eva Jelínková   Rajhradská 131   60 let

11. 3.  Pavel Uher   Sportovní 324   60 let

17. 3.  František Pavlík  Nádražní 134   87 let

27. 3.  František Elsner  Nádražní 190 60 let 
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MUŽI A – 1.B TŘÍDA SKUPINA B SOUTĚŽÍ JMKFS

  TABULKA
Rk. Tým Záp. + 0 - Skóre Body (Prav.)
 1. Dobšice 14 10 2 2 42: 10 32 ( 11)
 2. Bystrc B 14 9 3 2 37: 15 30 ( 9)
 3. Medlánky 14 9 3 2 33: 17 30 ( 9)
 4. Únanov 14 7 3 4 31: 26 24 ( 3)
 5. Komín 14 6 3 5 24: 18 21 ( 0)
 6. Vojkovice 14 5 3 6 25: 29 18 ( -3)
 7. Zbýšov 14 4 5 5 27: 19 17 ( -4)
 8. Višňové 14 4 5 5 26: 23 17 ( -4)
 9. Zastávka 14 4 5 5 18: 21 17 ( -4)
10. Popice 14 5 1 8 18: 29 16 ( -5)
11. Bohunice B 14 4 3 7 21: 28 15 ( -6)
12. Šanov 14 4 3 7 16: 31 15 ( -6)
13. Šatov 14 3 5 6 25: 25 14 ( -7)
14. Popůvky 14 2 0 12 17: 69 6 (-15)

MUŽI B – IV. TŘÍDA SKUPINA B SOUTĚŽÍ OFS 
BRNO-VENKOV

  TABULKA
Rk. Tým Záp. + 0 - Skóre Body (Prav.)
 1. Vojkovice B 11 9 1 1 50: 10 28 ( 13)
 2. Budkovice 11 9 0 2 29: 17 27 ( 9)
 3. Přísnotice 11 7 2 2 38: 10 23 ( 5)
 4. Hrušovany 11 7 2 2 43: 23 23 ( 8)
 5. Dol.Kounice 11 6 1 4 19: 24 19 ( 4)
 6. Ořechov B 11 5 1 5 25: 33 16 ( 1)
 7. Radostice 11 3 2 6 20: 24 11 ( -7)
 8. Mor. Bránice 11 3 2 6 14: 18 11 ( -4)
 9. Řeznovice B 11 3 2 6 21: 32 11 ( -7)
10. Prštice B 11 2 3 6 15: 23 9 ( -9)
11. Oslavany 11 1 2 8 14: 43 5 (-13)
12. Babice u Rosic 11 1 2 8 7: 38 5 (-10)
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DOROST – OKRESNÍ PŘEBOR SOUTĚŽÍ OFS 
BRNO-VENKOV

  TABULKA
Rk. Tým Záp. + 0 - Skóre Body (Prav.)
1. Vev. Bítýška 14 11 1 2 55: 20 34 ( 13)
2. Čebín 14 11 1 2 45: 18 34 ( 13)
3. Oslavany 14 10 2 2 41: 19 32 ( 11)
4. Moutnice 14 8 5 1 39: 21 29 ( 8)
5. Troubsko 14 7 1 6 25: 25 22 ( 1)
6. Tvarožná 14 6 1 7 32: 38 19 ( -2)
7. Říčany 14 5 3 6 21: 26 18 ( -3)
8. Vojkovice 14 5 2 7 37: 34 17 ( -4)
9. Újezd 14 5 2 7 29: 35 17 ( -4)
10. Dol.Kounice 14 5 2 7 21: 29 17 ( -4)
11. Opatovice 14 5 2 7 26: 37 17 ( -4)
12. Blučina 14 4 0 10 23: 37 12 ( -9)
13. Kupařovice 14 2 2 10 14: 37 8 (-13)
14. Rajhrad 14 2 0 12 17: 49 6 (-15)

ŽÁCI STARŠÍ – OKRESNÍ PŘEBOR SOUTĚŽÍ OFS 
BRNO-VENKOV

  TABULKA
Rk. Tým Záp. + 0 - Skóre Body (Prav.)
1. Tišnov 10 7 2 1 41: 6 23 ( 11)
2. Zbýšov 10 7 2 1 31: 10 23 ( 8)
3. Šlapanice 10 6 1 3 36: 14 19 ( 4)
4. Rajhrad 10 6 1 3 30: 15 19 ( 1)
5. Újezd 10 5 3 2 16: 11 18 ( 0)
6. Moutnice 10 5 2 3 31: 12 17 ( 2)
7. Vojkovice 10 4 1 5 23: 19 13 ( -2)
8. Oslavany 10 3 1 6 15: 18 10 ( -8)
9. Rosice 10 2 2 6 11: 38 8 ( -4)
10. Modřice 10 0 3 7 5: 39 3 ( -9)
11. Dol. Kounice 10 0 2 8 7: 64 2 (-13)



27

ŽÁCI MLADŠÍ – OKRESNÍ PŘEBOR SOUTĚŽÍ OFS 
BRNO-VENKOV

  TABULKA
Rk. Tým Záp. + 0 - Skóre Body (Prav.)
1. Tišnov 10 9 0 1 67: 7 27 ( 15)
2. Zbýšov 10 8 1 1 51: 3 25 ( 10)
3. Šlapanice 10 8 0 2 54: 9 24 ( 9)
4. Rajhrad 10 6 0 4 38: 18 18 ( 0)
5. Rosice 10 5 1 4 39: 21 16 ( 4)
6. Vojkovice 10 5 0 5 21: 22 15 ( 0)
7. Moutnice 10 4 2 4 21: 28 14 ( -1)
8. Modřice 10 4 0 6 13: 42 12 ( 0)
9. Oslavany 10 2 2 6 24: 31 8 (-10)
10. Újezd 10 1 0 9 6: 62 3 (-15)
11. Dol. Kounice 10 0 0 10 2: 93 0 (-15)

PŘÍPRAVKA – OKRESNÍ PŘEBOR SKUPINA B 
SOUTĚŽÍ OFS BRNO-VENKOV

  TABULKA
Rk. Tým Záp. + 0 - Skóre Body (Prav.)
1. Rajhrad A 11 11 0 0 119: 4 33 ( 15)
2. Oslavany 11 10 0 1 62: 7 30 ( 12)
3. Ivančice 11 9 0 2 87: 15 27 ( 12)
4. Žabčice A 11 7 1 3 71: 25 22 ( 4)
5. Žabčice B 11 7 1 3 59: 23 22 ( 4)
6. Radostice 11 6 0 5 43: 24 18 ( 0)
7. DFC Ivančice 11 5 0 6 29: 32 15 ( 0)
8. Vojkovice 11 4 0 7 29: 50 12 ( -3)
9. Rajhrad B 11 3 0 8 29: 44 9 ( -9)
10. Mělčany 11 2 0 9 13: 75 6 ( -9)
11. Hrušovany A 11 1 0 10 6: 68 3 (-12)
12. Hrušovany B 11 0 0 11 2:182 0 (-15)



28

UTKÁNÍ 1. FC BRNO, KTERÉ ODEHRAJÍ 
NA HŘIŠTI VE VOJKOVICÍCH

Kolo Datum Den Čas Kategorie Domácí Hosté

12 17. 3. 2007 sobota 12:00 ženy 1.FC Brno Slávia Praha

12 17. 3. 2007 sobota 14:15 juniorky 1.FC Brno Slávia Praha

14 31. 3. 2007 sobota 12:00 ženy 1.FC Brno 1.FC Slovácko

14 31. 3. 2007 sobota 14:15 juniorky 1.FC Brno 1.FC Slovácko

15 22. 4. 2007 neděle 14:15 ženy 1.FC Brno Hlučín

15 22. 4. 2007 neděle 16:30 juniorky 1.FC Brno Hlučín

17 8. 5. 2007 úterý 12:00 ženy 1.FC Brno Holešov

17 8. 5. 2007 úterý 14:15 juniorky 1.FC Brno Holešov

19 20. 5. 2007 neděle 14:15 ženy 1.FC Brno Hradec Králové

19 20. 5. 2007 neděle 16:30 juniorky 1.FC Brno Hradec Králové

21 9. 6. 2007 sobota 14:15 ženy 1.FC Brno Ředice

21 9. 6. 2007 sobota 16:30 juniorky 1.FC Brno Ředice

Provoz sběrného dvora obce Vojkovice

LISTOPAD – ÚNOR

středa 15.00 – 16.30 hod.
sobota  9.00 – 12.00 hod.

BŘEZEN – ŘÍJEN

středa 15.30 – 17.00 hod.
sobota  9.00 – 12.00 hod.




