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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

naposledy jsem měl možnost Vás oslovit prostřednictvím Vojkovického zpravodaje 
v předvánoční atmosféře roku 2008. Nyní je tu nové, neméně hezké roční období, 
jaro. Zanedlouho se kolem nás objeví vitální zeleň a nepřeberné množství barevných 
květů. To by mělo v každém z nás navodit pozitivní myšlení.

Od distribuce posledního vydání Vojkovického zpravodaje se v obci odehrálo ně-
kolik významných kulturně společenských událostí, sportovních událostí, stavebních 
činností, ekologických i humanitárních aktivit a koncepčních činností.

Začnu bilancovat v pořadí tak, jak jsem shora uvedené oblasti zmínil. Mezi kulturně 
společenské akce se bezpochyby zapsal „Adventní koncert dětského pěveckého sboru 
Skřivánek“ dne 9. prosince 2008 ve vojkovickém kostele. V pořadí další akcí byla 
„Tříkrálová sbírka“ dne 13. 1. 2008. Výtěžek ve výši 19 500 Kč byl použit na charita-
tivní účely. Organizátorem sbírky byla Diecézní charita Brno.

Dvě skupiny dětí pod vedením paní Jaroslavy Štaudové a paní Aleny Jamborové 
se zastavily takřka v každé domácnosti a po koledě obdržely do zapečetěné schránky 
fi nanční příspěvky.

Obecní úřad Vojkovice ve spolupráci s místními občanskými sdruženími uspo-
řádal dne 26. ledna pro místní děti , ale i děti z blízkého okolí, dětský maškarní 
ples. Celá akce začala v 16 hodin. Pro děti byla připravena spousta soutěží , občer-
stvení (pro děti zdarma) a také bohatá tombola. Příjemným překvapením byla velká 
účast cca 200 lidí, z toho 100 dětí. Celá akce, doufáme, že úspěšná, byla ukončena 
v 19 hodin. 

16. 2. 2008 uspořádal SK Vojkovice v místní sokolovně tradiční sportovní ples. Ve-
lice příjemným obohacením bylo vystoupení Marka Gini z Vojkovic a Elišky Smutné 
z Rajhradu. Oba mladí tanečníci jsou reprezentanti taneční školy Orel Telnice. V na-
prosto dokonalém provedení předvedli ukázky tanců standardních a latinskoameric-
kých. Přejeme jim hodně úspěchů na jejich sportovní dráze.

Kulturní a školská komise obecního úřadu uspořádala 20. února zájezd do brněn-
ského Divadla Husa na provázku na představení „Balada pro banditu“, které se setka-
lo s velkou odezvou zúčastněných.

Občanské sdružení Vojkovičáci a oddíl Tazík ve spolupráci se ZŠ Vojkovice, 
Mysliveckým sdružením, Obecním úřadem Vojkovice a děti i dospělí uspořádali 
5. dubna 5. ročník akce nazvané „Den pro Vojkovice“. Celá akce měla charakter jarní-
ho úklidu, v jehož závěru po dobře odvedené práci všech zúčastněných bylo zaslouže-
né drobné občerstvení. Chci pouze připomenout, že úsilí všech zúčastněných by bylo 
přinejmenším poloviční, kdyby rušivý element „neukázněný člověk“ odkládal odpady 
na místa pro ten účel vyhrazená a choval se ke svému okolí jako ke své nakrátko stři-
žené a opečovávané travičce na vlastním dvorku.

V oblasti sportu vidím jako důležité opětovné připomenutí skutečnosti, že obec 
Vojkovice, která má v současné době 1093 trvale bydlících obyvatel, zabezpečuje pro-
střednictvím SK Vojkovice a obce Vojkovice činnost šesti mužstev. Přípravka, mladší 
žáci, starší žáci a dorost úspěšné reprezentují v okresním přeboru. Mužstvo „B“ do-
spělých ve III. třídě, na nejvyšší mety zatím dosahuje „A“ mužstvo, které hraje v I.B 
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třídě. Tato skutečnost zasluhuje poděkování trenérům, výboru SK Vojkovice a celému 
realizačnímu týmu.

Na úrovni investičních akcí se podařilo dokončit projektovou dokumentaci ke sta-
vebnímu povolení na rekonstrukci základní školy v hodnotě 450 tis. Kč. Tato částka 
byla uhrazena z rozpočtu Jihomoravského kraje nemalou zásluhou pana hejtmana. 
Nyní se zpracovávají podklady pro vyhotovení žádosti o dotace z Evropských fondů 
nebo jiných zdrojů. Dne 24. 4. 2008 bude zahájeno stavební řízení.

Byla zpracována projektová dokumentace k územnímu řízení na stavbu „Protipo-
vodňová ochrana Vojkovic“. Celkové náklady za PD činily 348 670 Kč, z toho poskyt-
nutá dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 240 000 Kč.

Nadále pokračují stavební činnosti na rekonstrukci budovy obecního úřadu. Přes-
tože se neustále hovoří o „obecním úřadu“, využití budovy je podstatně větší. Obec 
Vojkovice má v prostorách budovy pouze dvě kanceláře, a to kancelář referentek 
a kancelář starosty.

Dále je zde provozovna kadeřnictví, ordinace dětského lékaře, obecní knihovna, 
zasedací místnost, která slouží široké veřejnosti, kanceláře svazku Vodovody a kana-
lizace Židlochovicko a kanceláře tří komerčních společností. Tržby z nájmů kancelář-
ských prostor pokrývají cca z 80 % náklady na provoz budovy.

Zastupitelstvo obce Vojkovice na svém zasedání dne 13. 3. 2008 schválilo pasport 
dopravního značení a místních komunikací v obci Vojkovice. Pasport byl schválen 
Policií ČR DI Brno-venkov a Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje. 

V současné době probíhají činnosti, které souvisejí se změnou č. 2 Územního plánu 
obce Vojkovice. Změna má 12 atributů, přičemž obecně prospěšné jsou:

• Protipovodňová ochrana Vojkovic.
•  Silniční obchvat obce Blučina s propojením obchvatu obce Hrušovany u Brna.
•  Využití pozemku pod fotovoltaickou elektrárnou (hliník) pro vybudování středis-

ka pro výcvik vodících psů pro nevidomé. Jedná se o pozemek oplocený pozinko-
vaným vlnitým plechem pod VVN.

•  Vytvoření podmínek pro realizaci mokřadů a výsadbu zeleně v lokalitě Louky 
za mlýnem.

Zbývající požadavky na změnu územního plánu jsou z řad fyzických osob.
Dalšími dopravně technickými opatřeními v obci bude instalace zpomalovacích pra-

hů v ulici Blatná a instalace dopravních zrcadel v křižovatce ulice Rajhradská a Vodní.
Nadále pokračují projekční činnosti související s rekonstrukcí komunikace v ulici 

Mlýnská v úseku od sochy sv. Floriana po kostel a s návrhem na revitalizaci a postup-
nou obměnu veřejné zeleně v této části obce. Činnosti navazují na veřejné projednání 
tohoto záměru s občany, kteří o problematiku projevili zájem a dostavili se do zaseda-
cí místnosti 11. října 2007. Na setkání s veřejností, se zástupci obce, projektanty a za-
hradní architektkou měli občané možnost vyjádřit se k chystané rekonstrukci vozovky 
a parčíku v ulici Mlýnská. Na základě již zpracované ankety a připomínek zejména 
občanů, kteří v této oblasti bydlí, bylo rozhodnuto o odstranění požární věže, která je 
ve velmi špatném technickém stavu a svému účelu již dlouhá léta neslouží. Postupně 
by mělo dojít i k obměně zeleně a vybudování dětského hřiště. Vzrušená diskuse pro-
běhla na téma odvodu dešťové vody z části ulice od kostela ke mlýnu. V rámci tohoto 
projektu se bude řešit i umístění kontejnerů na tříděný odpad.
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V současné době je již ve fi nální podobě obecně závazná vyhláška o stanovení sys-
tému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vojkovice. Vyhláška bude 
předložena Zastupitelstvu obce Vojkovice ke schválení na jeho nejbližším zasedání.

Toto je z mé strany hrubý výčet činností a dění v obci od data vydání předchozího 
Vojkovického zpravodaje. Děkuji všem členům zastupitelstva, všem členům rady, čle-
nům výborů a komisí a zejména všem občanům, kteří pomohli a pomáhají naplňovat 
shora uvedené aktivity a cíle.

                                 Krásné prožití jara Vám všem přeje  Karel Klein.

Rekonstrukce budovy obecního úřadu
Byly zahájeny stavební činnosti na zateplení fasády budovy. Zateplení bude prove-

deno kontaktním způsobem pěnovým polystyrenem.
Pěnový (expandovaný) polystyren (EPS) patří ve stavebnictví pro své výborné 

vlastnosti mezi nejpoužívanější tepelně izolační materiály.
Činnosti v interiéru budovy OÚ budou dokončeny do konce dubna t.r.
Celkové náklady stavby ze smlouvy o dílo se zhotovitelem: 4 683 563 Kč
z toho státní dotace:  2 800 000 Kč
vlastní zdroje: 1 883 563 Kč
Tato bilance je aktuální k datu 18. 3. 2008.
Je pravděpodobné, že v průběhu stavby dojde důsledkem požadavků kladených 

na zhotovitele z hlediska hygienických, požárních a bezpečnostních předpisů (bezba-
riérový vstup do budovy, výměna keramické dlažby v prostorách chodeb, vybudování 
požárních únikových cest apod.) k navýšení ceny.

Karel Klein
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Humanitární sbírka
Obec Vojkovice ve spolupráci s Diakonií Broumov uspořádala v pátek 21. 3. 2008

v sokolovně ve Vojkovicích humanitární sbírku ošacení.

PŘÍJMY
Paragraf Text Kč

/ Daně, poplatky, dotace 9 319 400
3113 Základní škola - odvod odpisu 32 600
2119 Příjmy z úhrad dobýv. prostoru a z vydob. nerostů 32 000
3314 Knihovna 3 000
3341 Místní rozhlas 3 500
3613 Nebytové prostory 150 000
3631 Příjmy z pronájmu majetku (VO) 100
3632 Pohřebnictví 18 600
3639 Pronájem pozemků 90 200
3721 Příjmy z poskytování služeb (nebezp. odpady) 1 000
6171 Místní správa (služby apod.) 6 500
6310 Příjmy z úroků 21 000

CELKEM PŘÍJMY 9 677 900

 

Rozpočet obce na rok 2008
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VÝDAJE
Paragraf Text Kč

2143 Cestovní ruch (Cyklostezka, Region Židloch.) 16 400
2212 Silnice 1 845 000
2219 Pozemní komunikace 525 000
2221 Provoz veř. silniční dopravy-IDS 54 200
2229 Ostat. zálež. v silniční dopravě – pasportizace 20 000
2321 Kanalizace 35 000
3111 MŠ - PD na rekonstrukci MŠ – investice 250 000
3113 Základní škola-transfery, příspěvky 886 500
3141 Školní jídelna-transfery 20 000
3314 Činnosti knihovnické 42 500
3341 Rozhlas a televize 100 000
3399 Kultura 145 000
3412 Sport. zařízení v majetku obce 186 000
3419 Ostat. tělovýchovná činnost 20 000
3421 Využití volného času dětí a mládeže 30 000
3631 Veřejné osvětlení 515 000
3632 Pohřebnictví 42 000
3635 Územní plánování 45 000
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 45 000
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 962 000
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 107 000
3745 Veřejná zeleň 541 500
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 85 000
4349 Ostatní sociální péče a pomoc 44 500
4351 Pečovatelská služba - neinvest. transfer 44 000
5311 Městská policie - neinvest. transfer 236 000
5512 Požární ochrana - neinvest. transfer 20 000
6112 Zastupitelstvo obce 922 000
6171 Činnost místní správy 3 015 000
6310 Služby peněžních ústavů - úroky, poplatky 22 000
6320 Pojištění majetku obce 30 000

CELKEM VÝDAJE 10 851 600

FINANCOVÁNÍ 

pol. 8115 Změna stavu krátkod. prostř. na BÚ (k 31. 12. 2007) 1 952 000
pol. 8124 Splátky ČSOB –800 000

CELKEM FINANCOVÁNÍ 1 152 000
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Zastupitelstvo obce Vojkovice
Usnesení č. 1/2008 z veřejného zasedání ZO Vojkovice
konaného dne 13. 3. 2008 v 18.00 hod. na OÚ ve Vojkovicích

1) ZO BERE NA VĚDOMÍ:
–  kontrolu usnesení z předchozího zasedání ZO 
–  zprávu starosty obce o poskytování informací za rok 2007
–  informaci o průběhu stavebních prací při rekonstrukci budovy Obecního úřadu 

ve Vojkovicích – přednesenou panem Zdeňkem Veselým.

2) ZO SCHVALUJE:
–  program jednání ZO 
–  návrhovou komisi: p. Jindřicha Tomana, p. RNDr. Ivana Pavlíka
–  ověřovatele zápisu: p. Libora Mikeštíka, p. Pavla Špicara
–  zapisovatelku: pí Evu Dofkovou
–  rozpočtové opatření č. 5/2007 
–  zřízení sociálního fondu 
–  rozpočet obce Vojkovice na rok 2008
–  převod prostředků z RO do soc. fondu ve výši 39 900 Kč
–  pasport značení místních komunikací a dopravního značení v obci Vojkovice
–  výroční zprávu o hospodaření Základní a Mateřské školy Vojkovice, příspěvkové 

organizace, za rok 2007
–  způsob rozdělení hospodářského výsledku školy za rok 2007 – do fondu rezerv 

18 017,18 Kč a do fondu odměn 4 503,- Kč
–  rozpočet Základní a Mateřské školy Vojkovice, příspěvkové organizace, na rok 2008 
–  smlouvu o zřízení věcného břemene pro společnost Self Servis, s.r.o., na uložení 

optického kabelu Vojkovice–Hrušovany u Brna na obecních pozemcích za částku 
80 Kč/bm vedení 

–  smlouvu o zřízení věcného břemene pro společnost DEVEPLAN, a.s., na kruhový 
objezd v úseku křižovatky komunikace III/42510 a III/15266 za částku v v rozmezí 
200–300 Kč/m2

–  smlouvu o zřízení věcného břemene pro společnost ČHMÚ na hydrometeorologic-
ký vrt na par. č. GP 536 (bezúplatně)

–  Zahájení činností na změně č. 2. územního plánu obce Vojkovice
–  smlouvu o zřízení věcného břemene pro společnost E.ON ČR, s.r.o., na přívodní 

nap. kabel NN pro vysílač OSKAR–MOBIL za částku 6 000,- Kč – jednorázově
–  zateplení fasády obecního úřadu v roce 2008 od fi rmy DIRS, s.r.o. Brno v objemu prací 

cca 500 000,- Kč (včetně DPH) s tím, že platba bude provedena do konce roku 2009
–  zprávu o výsledku inventarizace majetku obce Vojkovice, OÚ, ZŠ, MŠ se školní 

jídelnou – přednesenou panem Pavlem Špicarem.

3) ZO UKLÁDÁ:
–  Radě obce Vojkovice zahájit práce na řešení dopravní situace v ulici Družstevní 

formou zřízení režimu obytné zóny včetně zpomalovacích prahů
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–  starostovi – prověřit neutěšenou situaci související s ukládáním materiálů na ve-
řejných prostranstvích v ulici Mlýnská, znečišťování komunikací a vyzvat vlast-
níky příslušných nemovitostí k odstranění těchto negativních jevů.

4) ZO KONSTATUJE:
–  zastupitelstvo obce konstatuje, že i nadále trvá úkol starosty obrátit se na pří-

slušné orgány ČD, s.p., ve věci zabezpečení bezpečné komunikace mezi oběma 
peróny v železniční zastávce Vojkovice n. Svratkou.

Ve Vojkovicích dne 13. 3. 2008

Návrhová komise:

p. Jindřich Toman ………………………..  p. RNDr. Ivan Pavlík ……..………………..

……………………………………..                   ……………………………………..
 Karel Klein, starosta obce  Jindřich Toman, místostarosta

Občanské sdružení Vojkovičáci
Tak se nám opět sešel rok s rokem a my 

můžeme udělat pomyslnou tečku za minu-
lým rokem, který se nám podařilo (aspoň 
doufáme) naplnit aktivitami nejen pro děti 
z Vojkovic, ale i blízkého okolí. I pro tento 
rok pro všechny chystáme akce a akcičky 
plné humoru, napětí a dobrodružství. Doufá-
me, že z našeho seznamu akcí si vyberete…

Duben  05. 04.  Den pro Vojkovice
 30. 04.  Pálení čarodějnic 
Květen    Cyklistický závod (datum konání bude upřesněno) 
Červen  Cesta do pravěku (datum konání bude upřesněno) 
Červenec  26. 07.–02. 08. Vánov 2008 – Ať žijí piráti – rodinná rekreace rodičů s dětmi
Srpen  30. 08.  Rozloučení s prázdninami
   Neckiáda (datum konání bude upřesněno)
Září  20. 09.  Dýňový festival 
Říjen   Hry bez hranic (datum konání bude upřesněno)
   Drakiáda (datum konání bude upřesněno)
Listopad 12. 11.  Halloweenská diskotéka 
Prosinec  04. 12.  Mikulášská nadílka s donáškou světla k vánočnímu stromu

Sobotní výlet na rozhlednu na kopci Klucanina 29. 03. 2008
Zamračené a deštivé ráno nás spíše přemlouvalo zůstat v posteli než vstávat, ale čas 

odjezdu vlaku byl neúprosný. Na nádraží jsme se sešli v počtu 21 lidí a vesele jsme 
nastoupili do vlaku, který nás dovezl do už krásně prosluněných Hradčan u Tišnova. 
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Jak je již zvykem, po-
stupně střídající se děti 
jako vedoucí výpravy nás 
dovedly po modré znač-
ce až k rozhledně, která 
se majestátně tyčila nad 
širým okolím. Výstup 
na rozhlednu vysokou 
29,3 m se 130 schody pro 
děti nebyl problém, jen 
několik dospělých občas 
ladilo s bílou barvou ci-
hel, které byly použity 
na stavbu rozhledny, a to 
v počtu 4 800 ks. Výhled 
z rozhledny stál opravdu 
za to. Na vrchním ochozu 

byly umístěny kamenné makety okolní krajiny s označením dominant kraje. Po malé 
přestávce jsme se vydali opět po modré značce, která nás dovedla až na náměstí v Tišno-
vě. Cestu jsme si krátili popěvky, stavěním domečků pro trpaslíky, ale hlavním motorem 
byla slíbená návštěva cukrárny, na kterou se těšili snad všichni. Po doplnění kalorií jsme 
nastoupili už jen do vláčku, který nás dovezl až do Vojkovic. Renata Matějová
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Mateřská škola
Co se nám za uplynulé tři měsíce podařilo zlepšit 
v materiálním vybavení 

Ve spolupráci se zřizovatelem a za fi nanční pomoci pana Blatného se v obou třídách 
podařilo vyměnit staré koberce za nové. Pokládku a zalištování provedl pan Zdeněk 
Kryšpín.

Firma Grana nám zakoupila DVD přehrávač. Z peněžitých sponzorských darů 
od rodičů a příznivců školy byly zakoupeny nové hračky a pomůcky k dalšímu rozvoji 
dětí, v celkové částce 11 360 Kč. Objednán máme ještě dětský sedací kout Mazlíček.

Co nás čeká do konce školního roku – úprava školního dvora – snížení průlezky; dle 
sponzorské nabídky fi rmy Grana změna sestav na školním dvoře.  

Co prožily děti
S dětmi jsme připravily veřejné vystoupení při rozsvícení vánočního stromu a na vá-

noční besídku v MŠ. Velkým zážitkem byla mikulášská besídka, zdobení stromečku, 
dárečky.

V základní škole byly děti na vánočním koncertu.Ve školce jsme si udělali maškar-
ní ples, masopust, vše v návaznosti na akce v obci. Také červený den v MŠ spojený 
s oslavou Valentýna. Žlutým dnem jsme přivítali jaro.

V mateřské škole děti zhlédly dvě divadelní představení – Malou medvědí pohádku, 
hranou p. Ševčíkem z Loutkového divadla Radost, a pohádku O pejskovi a kočičce, 
jak malovali vajíčka, kterou nám zahrálo Divadlo Úsměv.



10

V prosinci byly starší děti na výstavě prací ilustrátora Stanislava Holého, autora po-
staviček Jů a Hele, která se konala na Špilberku. V lednu navštívily Moravské zemské 
muzeum, kde byl pro ně připraven komponovaný program Stromy jako domy – o ži-
votě na stromě, ve stromě a pod stromem, plný zajímavých činností a her. V březnu 
byly na zábavném programu o dinosaurech s názvem Nezrozený život. 

Od února jezdíme s dětmi do Blučiny na předplavecký výcvik.

Do konce školního roku nás čeká ještě spousta akcí, ale i každodenní hry a činnosti 
dětí v mateřské škole i venku. Naším cílem je, aby se děti v naší školičce cítily v po-
hodě. 

 Věra Kopčáková

Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2008/2009 se koná 
v úterý 15. dubna od 14.30 do 16.00 hodin v mateřské škole. 

PROSÍM, VEZMĚTE S SEBOU RODNÝ LIST DÍTĚTE.

Základní škola
Vážení spoluobčané,
školní rok se přehoupl do poslední čtvrtiny. Ráda bych Vás proto informovala o tom, 
co se v naší škole v poslední době událo a jaké aktivity nás do konce školního roku 
ještě očekávají. 

Kromě vzdělávací činnosti absolvovali naši žáci řadu doplňkových aktivit: v rámci 
dlouhodobého celoškolního projektu navštívili v lednu a v únoru ekologické centrum 
Lipka a lesní školu Jezírko, která svým zaměřením doplňují a rozšiřují výuku prvouky 
a přírodovědy. 

Součástí tohoto projektu je kromě jiného i účast našich žáků na tradičním Dnu pro 
Vojkovice.

Přestože byl letos nedostatek sněhu, proběhla koncem ledna soutěž O nejkrásnější-
ho sněhuláka, kdy děti za vydatné pomoci rodičů vyráběly sněhuláky z nejrůznějších 
materiálů. 

Velmi zajímavé a emotivní bylo i setkání s členkami občanského sdružení Slepýši, 
zaměřeného na péči o nevidomé a slabozraké. 

Rodiče se také mohli zúčastnit dvou odpoledních tematických dílen – korálkového 
odpoledne a velikonoční dílny. Na tomto místě bych ráda poděkovala těm dospělým, 
kteří se přišli podělit o svoje dovednosti a věnovali dětem svůj volný čas.

„Měsíc knihy“, březen, jsme zaměřili na prohloubení zájmu dětí o četbu; navštívili 
jsme Městskou knihovnu Židlochovice, další akcí bylo noční čtení a setkání s hercem 
Vojtěchem Polanským.

Na duben připravujeme setkání s příslušnicí Policie ČR a jízdu zručnosti, která 
završí dlouhodobý projekt dopravní výchovy. 

Vyvrcholením celoročních školních i mimoškolních aktivit bude již tradiční škola 
v přírodě, jež proběhne v květnu v Orlických horách.
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Není možné zde zmínit všechny aktivity školy; podrobnější informace proto nalez-
nete na našich webových stránkách.

Závěrem bych ráda popřála dětem i rodičům krásné prázdniny a těším se na setkání 
s mnohými z nich v příštím školním roce. 

 Mgr. Libuše Matyášová, ředitelka školy
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Knihovna
25. března 2008 k nám přišel na besedu pan Vojta Polanský, herec, člen skupiny 

Kamarádi.
Zajímavě nám povyprávěl o své práci s dětmi, o svých pořadech, ve kterých děti 

učí, jak se správně chovat v divadle, v přírodě, ve společnosti apod.
Svůj výklad prokládal promítáním písniček a scének ze svých vystoupení.
 Jarmila Kresová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NAROZENÍ 
Patrik Vangel Blatná 170 11. 12. 2007
Vendula Kolísková  Mácova 239 27. 12. 2007
Simona Karabcová Brněnská 268 29. 12. 2007
Tereza Ireinová Hlavní 75 8. 1. 2008
Johanna Šmídová Družstevní 373 13. 2. 2008

ÚMRTÍ
Ludmila Dedinová Hlavní 35 7. 1. 2008
Jan Kölbl Družstevní 255 15. 1. 2008
Stanistav Macka Nádražní 122 25. 2. 2008
Ilona Nechvátalová Prátna 298 9. 3. 2008
František Pavlík Nádražní 134 3. 4. 2008
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JUBILEA
Marie Kleinová Hrušovanská 218 60 let
Anna Vavřiníková Nádražní 145 70 let
Marie Kosinová Blatná 220 60 let
Petr Špalovský Blatná 175 60 let
Josef Partyka Družstevní 256 60 let
Marie Kubová Družstevní 262 65 let
Mikuláš Hamza Rajhradská 164 75 let
Vlastimil Lukášek Mlýnská 156 60 let
Vladimír Němec Mlýnská 59 88 let
Vlastimil Večeřa Vodní 98 86 let
Marie Dohnalová Mácova 235 82 let
Vlastimír Šorma Rajhradská 252 60 let
Jarmila Kosinová Nádražní 94 60 let
Josef Charvát Družstevní 272 60 let

VYBUDOVÁNÍ MOKŘADU V LOKALITĚ 
ZA MLÝNEM – VOJKOVICKÁ VRBOVNA
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Předběžné rozlosování – jaro 2008

Kolo DATUM DEN ČAS DOMÁCÍ HOSTÉ POZN.
15 23.3. neděle 15:00 Muži A Tuřany  
16 30.3. neděle 15:00 Dobšice Muži A  

14 29.3. sobota 15:00 Kobylnice Muži B  
14 30.3. neděle 11:30 Újezd Dorost  

17 6.4. neděle 15:30 Únanov Muži A  
15 5.4. sobota 15:30 Muži B Moutnice  

15 5.4. sobota 13:15 Dorost Šlapanice  

18 12.4. sobota 15:30 Muži A Bohunice B  

16 13.4. neděle 15:30 Pozořice Muži B  

16 12.4. sobota 13:15 Oslavany Dorost  
12 12.4. sobota 11:45 Oslavany Přípravka  

19 20.4. neděle 16:00 Zbýšov Muži A  
17 20.4. neděle 16:00 Žabčice Muži B  

17 20.4. neděle 13:45 Vev. Bítýška Dorost  

10 19.4. sobota 13:00 Žáci - starší Šlapanice  

10 19.4. sobota 14:45 Žáci - mladší Šlapanice  
13 20.4. neděle 9:00 Žabčice Přípravka  

20 26.4. sobota 16:00 Muži A Višňové  
18 27.4. neděle 10:30 Muži B Babice nad Sv.  

18 26.4. sobota 13:45 Dorost Říčany  

11 27.4. neděle 13:00 Žáci – starší Modřice  

11 27.4. neděle 14:45 Žáci – mladší Modřice  
14 26.4. sobota 10:30 Přípravka Mělčany  

22 1.5. čtvrtek 10:30 Přípravka Hrušovany  

21 3.5. sobota 16:30 Zastávka Muži A  
19 3.5. sobota 16:30 Podolí Muži B  

19 4.5. neděle 14:15 Zbýšov Dorost  

12 4.5. neděle 10:00 Dolní Kounice Žáci - starší  

12 4.5. neděle 12:00 Dolní Kounice Žáci - mladší  
15 4.5. neděle 9:00 Střelice Přípravka  

22 10.5. sobota 16:30 Muži A Modřice  
20 11.5. neděle 10:30 Muži B Ochoz  

20 10.5. sobota 14:15 Dorost Tvarožná  

13 11.5. neděle 13:00 Žáci - starší Oslavany  
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13 11.5. neděle 14:45 Žáci - mladší Oslavany  
16 10.5. sobota 10:30 Přípravka Radostice  

23 17.5. sobota 16:30 St. Lískovec Muži A  
21 18.5. neděle 10:30 Tvarožná Muži B  

21 18.5. neděle 14:15 Moutnice Dorost  

14 17.5. sobota 10:30 Zbýšov Žáci - starší  

14 17.5. sobota 9:00 Zbýšov Žáci - mladší  
17 18.5. neděle 13:00 Ořechov Přípravka  

24 24.5. sobota 16:30 Muži A Svratka Brno  
22 24.5. sobota 14:15 Dorost Kupařovice  

15 25.5. neděle 13:00 Žáci - starší Moutnice  

15 25.5. neděle 14:45 Žáci - mladší Moutnice  

25 1.6. neděle 16:30 Líšeň B Muži A  

23 1.6. neděle 10:30 Opatovice Muži B  

23 1.6. neděle 14:15 Modřice Dorost  

16 31.5. sobota 9:00 Rosice Žáci – starší  

16 31.5. sobota 10:45 Rosice Žáci – mladší  
19 1.6. neděle 9:00 Blučina Přípravka  

26 7.6. sobota 14:30 Muži A Hostěradice  
24 8.6. neděle 10:30 Muži B Blučina  

24 7.6. sobota 12:15 Dorost Dolní Kounice  

17 8.6. neděle 13:00 Žáci – starší Rajhrad  

17 8.6. neděle 14:45 Žáci – mladší Rajhrad  
20 7.6. sobota 10:30 Přípravka Rajhrad  

14 15.6. neděle 16:30 Šatov Muži A  
25 15.6. neděle 16:30 Rajhrad B Muži B  

25 15.6. neděle 14:15 Měnín Dorost  

18 14.6. sobota 9:00 Újezd Žáci – starší  

18 14.6. sobota 10:45 Újezd Žáci – mladší  
21 13.6. pátek 16:00 Ivančice Přípravka  

26 21.6. sobota 16:30 Muži B Vin. Šumice  
26 21.6. sobota 14:15 Dorost Troubsko  

Vojkovický zpravodaj – vydává Obecní úřad Vojkovice

Tisk:            s.r.o., Dolní Kounice, tel.: 546 421 434, mobil 608 777 974


