
VOJKOVICKÝ VOJKOVICKÝ 
ZPRAVODAJZPRAVODAJ
www.vojkovice.info Ročník 12   •   č. 1/2009k f kk f k

Karneval ve školce

Červený den a zima



Vánoční tenisový turnaj v Modřicích

Masopust ve škole

Vám všem přeje Vám všem přeje 
Zastupitelstvo Zastupitelstvo 
obce Vojkoviceobce Vojkovice

  Veselé   Veselé 
   Velikonoce    Velikonoce 



1

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

poprvé v roce 2009 Vás srdečně zdravím prostřednictvím Vojkovického zpra-
vodaje. Pokusím se stručně a věcně popsat dění v obci od jeho posledního vydání 
v prosinci 2008 a nastínit to, co nás v nejbližších dnech a měsících čeká.

Je až neskutečné, jakou rychlostí jsme se posunuli od příjemné vánoční atmo-
sféry na počátek jara. Na začátku letošního roku nás dokonce všechny překvapila 
i zima a její doprovodné jevy, jako jsou mráz, sníh a vítr. Přiznám se, že jsme si tak 
trochu tomuto ročnímu období odvykli, neboť v posledních letech jsme se pozvol-
na přesouvali z podzimu do jara.

Toho, co se od prosincového zpravodaje událo, je spousta. Ne všechny událos-
ti však mají přívlastek „příjemné“. Obec Vojkovice podala v měsíci říjnu loňské-
ho roku žádost o dotaci na rekonstrukci budovy základní školy, a to z regionální-
ho operačního programu ROP Jihovýchod, prioritní osa 3, „Udržitelný rozvoj měst 
a venkovských sídel“.  Bohužel pro velký převis žádostí nám nebyla dotace poskyt-
nuta. Nezbývá než se o dotační prostředky pokusit z jiných grantů, což má v kaž-
dém případě dopad na termín zahájení stavebních prací.

Do konce roku 2008 byla dokončena projektová dokumentace k územnímu říze-
ní na rekonstrukci budovy mateřské školy a v současné době se již zpracovává PD 
ke stavebnímu povolení.

Samostatnou akcí, jejíž realizace musí proběhnout bez odkladu o prázdninách 
letošního roku, je kompletní rekonstrukce spojovacího krčku mezi hospodářským 
pavilonem a učebnami v areálu mateřské školy. Důvodem je jeho havarijní stav.  
Odkládání stavby by mohlo způsobit vážné problémy. Jelikož stavební činnosti ne-
lze realizovat za provozu, bude nutné v měsících červenci a srpnu mateřskou školu 
uzavřít. V této souvislosti bych chtěl všechny rodiče dětí, které v letošním roce ma-
teřskou školu navštěvují, požádat o pochopení a spolupráci při zajištění náhradní 
péče o děti v tomto období. Vedení školy ve spolupráci s obcí bude hledat náhrad-
ní umístění dětí v okolních obcích po dobu nezbytně nutnou, a to v těch případech, 
kde nebude možné zajistit péči v rámci jednotlivých rodin. O podrobnostech budou 
rodiče informováni vedením školy.

Jistě jste všichni zaregistrovali, že v zimních měsících proběhla další etapa oře-
zu vrb hlavatých v okolí Mlýnského náhonu. V současné době je již většina stro-
mů ve stavu, kdy by nemělo dojít k jejich poškození vlivem přerostlých větví v ko-
runách stromů.

Dovolím si pouze malou poznámku. To, čemu je dnes věnována pozornost a ne-
malé úsilí zástupců obce a agentur, které mají v popisu práce péči o životní prostře-
dí, bylo v nedávné minulosti naprostou samozřejmostí ze strany vlastníků pozem-
ků, na nichž se stromy nacházely. Jejich sesazovací řezy probíhaly v tří až pětile-
tých periodách bez odborných příruček, státních dotací a odborného dozoru. Mož-
ná se k tomuto způsobu opět postupně vrátíme.

Bezesporu největší událostí, která zasáhne do života každého z nás, je již probí-
hající rekonstrukce krajské komunikace II. třídy v ulici Hlavní. V loňském roce byl 
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opraven povrch komunikace ze sousedních Holasic až k dopravní značce Začátek 
obce Vojkovice ve směru od Brna. V prosinci 2008 až únoru 2009 probíhala jed-
nání vyvolaná Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje za účasti zhotovite-
le stavby IMOS Brno, a.s., a obce Vojkovice. Prostor pro naplnění požadavků obce 
byl velmi omezený. Bylo naplněno pravidlo, že kdo platí, ten poroučí a naopak. 
Nicméně vlastní koncepce rekonstrukce by měla přinést do obce kromě kvalitních 
povrchů zejména zvýšenou bezpečnost silničního provozu. Ve stavbě jsou navrže-
ny bezpečnostní prvky, jako například vjezdová brána (zpomalovací prvek) ve smě-
ru od Brna a zpomalovací prvek cca uprostřed obce. Dále pak přechody pro chodce 
s ostrůvky v ose komunikace, které musí být v nočních hodinách osvětleny.  Dispo-
zičními úpravami komunikace dojde místy k zúžení průjezdného profi lu a vznikne 
tak větší prostor pro veřejnou zeleň.

V polovině února byly zahájeny stavební práce na mostech přes řeku Svratku ve 
Vojkovicích a přes řeku Litavu-Cezavu v k. ú. Židlochovice.

Od 9. 3. 2009 je uzavřen úsek silnice od křižovatky na Hrušovany až po křižovat-
ku na Blučinu. Tato uzavírka by měla trvat až do konce měsíce června t.r. V průbě-
hu dubna by měly být zahájeny stavební činnosti v ulici Rajhradská od křižovatky 
na Syrovice až po úsek nově rekonstruované části komunikace ve směru na Brno. 
Tento úsek stavby bude realizován tak, že vždy bude uzavřena jedna polovina vo-
zovky a provoz bude řízen semafory.  

Nakonec budou prováděny stavební činnosti v úseku křižovatka na Syrovice 
a křižovatka na Hrušovany. Termíny jednotlivých etap Vám nyní bohužel nejsem 
schopen sdělit, neboť informace, které získává obec od investora stavby, jsou veli-
ce strohé a obecné. Samozřejmě se budeme prostřednictvím místního rozhlasu, In-
fokanálu kabelové televize a internetových stránek obce snažit o maximální infor-
movanost (www.vojkovice.info).

V polovině měsíce dubna bude zahájena rekonstrukce místní komunikace v uli-
ci Mlýnská, včetně chodníků a parkovacích míst. Jedná se betonovou komuni-
kaci od budovy č.p. 51 (Motorest) až po most přes Mlýnský náhon. Přesný ter-
mín zahájení prací Vám sdělíme po dohodě se zhotovitelem prací na ulici Hlav-
ní. Činnosti je třeba koordinovat tak, aby nedošlo ke střetu obou staveb a zby-
tečnému omezení vlastníků nemovitostí v území dotčeném stavbou. Stavba je fi -
nancována z rozpočtu obce Vojkovice a příspěvku od společnosti PENAM, a.s., 
ve výši 600 000 Kč.

Na zbývající část ulice Mlýnská v úseku od betonové komunikace ke kostelu pro-
bíhá územní řízení. 

Začátkem měsíce března požádala obec o poskytnutí státní dotace na opravu kul-
turních památek, které nejsou na seznamu památek ČR, z dotačního titulu Podpo-
ra obnovy venkova. Jedná se litinový kříž pod lípou na ulici Prátna, litinový kříž 
u silnice III. tř. ve směru na Syrovice a památník obětem první světové války ved-
le kostela sv. Vavřince.

Možná není úplně od věci si připomenout, že v obci probíhají od loňského roku 
komplexní pozemkové úpravy. Je to od doby přídělů, které se uskutečnily na zákla-
dě přídělového plánu ve čtyřicátých a padesátých letech minulého století, největší 
a pevně věřím, že i poslední uspořádání vlastnických vztahů k pozemkům.
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5. 3. 2009 zasedalo Zastupitelstvo obce Vojkovice. Prioritním bodem zasedání 
bylo schválení rozpočtu obce na rok 2009. Rozpočet byl schválen ve výši 10 044 700 
Kč jak na straně příjmů, tak i výdajů.

Součástí schváleného rozpočtu jsou i náklady na vybudování pracoviště CzechPo-
int na obecním úřadě. O tom, jaký má toto pracoviště přínos pro občany, se dočtete na 
následujících stránkách.

Vážení spoluobčané, přeji Vám krásné jaro, veselé Velikonoce  a těším se na setká-
ní s Vámi při pořádání sportovních a kulturních akcí v obci v průběhu celého roku.

Karel Klein, starosta

Informace o průběhu rekonstrukce 
komunikace II/425 v obci Vojkovice

Vážení spoluobčané,
od 9. 3. 2009 se úplně uzavřel most  přes řeku Svratku ve Vojkovicích a k němu při-

lehlý úsek sil. č. II/425, a to od křižovatky na Blučinu až ke křižovatce ve Vojkovi-
cích na Hrušovany. Objížďka vč. spojů autobusové dopravy bude vedena ze Židlocho-
vic přes Hrušovany do Vojkovic a dále na Brno se bude pokračovat po silnici II/425. 
Tranzitní doprava ve směru od Brna má vyznačenu objízdnou trasu pro tranzit už nad 
Rajhradem na křižovatce č. A214 vpravo po silnici III/42510 až k Pohořelicím, od-
tud po sil. II/416 přes Žabčice do Židlochovic, v opačném směru stejným způsobem. 

Dle informací zhotovitele stavby bude v průběhu měsíce března upravován začá-
tek Vojkovic ve směru od Holasic po křižovatku na Syrovice, po polovinách vozovky. 
Průjezd bude po polovině vozovky řízen semaforem. Karel Klein,  starosta
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Usnesení č. 1/2009 ze zasedání ZO Vojkovice
konaného dne 5. 3. 2009 v 18.00 hod. na OÚ ve Vojkovicích

1) ZO  BERE NA VĚDOMÍ:
1.1 Návrh programu zasedání ZO.
1.2 Kontrolu usnesení z předchozího zasedání ZO.
1.3   Informaci starosty obce o průběhu rekonstrukce silnice II/425, objížďkách  

a uzavírkách.
1.4  Informaci starosty obce o neposkytnutí dotace na rekonstrukci budovy ZŠ ve 

Vojkovicích.
1.5  Informaci starosty a RNDr. Ivana Pavlíka o průběhu veřejnosprávní kontroly 

v Základní škole a Mateřské škole, Vojkovice, okres Brno-venkov,  příspěvkové 
organizaci, dne 4. 2. 2009.

1.6  Plán rozpočtu Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov,  
příspěvkové organizace, na rok 2009.

1.7  Zprávu o bezpečnostní situaci v obci Vojkovice za rok 2008, přednesenou 
zástupci PČR, Obvodní oddělení Židlochovice, Bc. Liborem Dofkem a Marti-
nem Klčem.

1.8 Zprávu o inventarizaci obce Vojkovice za rok 2008.
1.9 Návrh sl. Mirky Drobílkové na zachování hasičské věže v ulici Mlýnská.

2) ZO  SCHVALUJE:
1.1  Návrhovou komisi ve složení: p. RNDr. Ivan Pavlík, p. Leoš Janíček.
 Ověřovatele zápisu ve složení:  p. Pavel Špicar, p. Libor Mikeštík.
 Zapisovatelku:  pí Evu Dofkovou.
1.2 Program jednání zastupitelstva.
1.3 Rozpočet obce Vojkovice na rok 2009.
1.4 Výroční zprávu o poskytování informací za rok 2008.
1.5 Rozpočtové opatření č. 4/2008.
1.6  Výroční zprávu Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, Brno-venkov,   pří-

spěvkové organizace,  za rok 2008.
1.7 Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2008 Základní školy a Mateřské
 školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, následovně:
 fond odměn: 19089,63 Kč
 fond rezerv:  76358,52 Kč.
1.8  Prodej NTL plynovodu PE DN 90 v délce 145,8 m , STL plynovodu PE DN 63 

v délce 605,0 m společnosti JMP Net, s.r.o. Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, za 
cenu  790 000 Kč. 

1.9  Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi obcí Vojkovice a spo-
lečností PENAM na místní komunikaci na pozemcích p. č. 1444, 514/1 a 513.

1.10  Smlouvu o fi nančním příspěvku na zřízení komunikace v ulici Mlýnská mezi 
obcí Vojkovice a společností PENAM, a.s., ve výši 600 000 Kč.
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1.11  Zastupitelstvo obce Vojkovice schvaluje přistoupení obce k budování eGovern-
mentu v rámci budování komunikační infrastruktury eGovernmentu.

1.12  Odprodej pozemku parc. č. GP 1047 v k.ú. Vojkovice u Židlochovic o výměře 
237 m2 za cenu 100 Kč/m2. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti 
ponese pan Arnošt Goldammer.

1.13  Odkoupení části pozemku parc. č. 602/12, který se nachází pod místní komu-
nikací v ulici Družstevní, od manželů Raškových, bytem Kotlanova 2522/1c, 
628 00 Brno, za cenu 20 Kč/m2.

1.14  Sociální fond – změnu č. 1, s účinností od 1. 1. 2009.
1.15  Výši odpisů Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, 

příspěvkové organizace, na rok 2009 ve výši 39 535 Kč.
1.16 Zprávu o inventarizaci obce Vojkovice za rok 2008.

3) ZO  NESCHVALUJE:

1.1  Příspěvek ve výši 150 000 Kč pro SDH v Židlochovicích na zakoupení nového 
požárního vozidla.

Zasedání ZO Vojkovice bylo ukončeno ve 21.00 hod.
Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými hlasy.

Den pro Vojkovice
 
V roce 2008 se do velkého jarního úklidu pod názvem Den pro Vojkovice zapojilo 

na sedm desítek dětí i dospělých. O tom, jak úspěšný byl ročník letošní (4.4.2009), se 
dočtete zase příště. Děkujeme všem, kteří pomáhali, …a těšíme se na všechny, kteří 
se rozhodou pomoci znovu! 
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Vojkovická vrbovna 
I na přelomu loňského a letošního roku probíhaly práce ve Vojkovické vrbovně. 

Díky podpoře Ministerstva životního prostředí ČR se podařilo ořezat 35 ks vrb a prak-
ticky stejný počet byl ořezán ve spolupráci s místními obyvateli. Děkujeme všem, kte-
ří se svou prací podílejí na zachování této unikátní lokality!

 Miroslava Drobílková

Mateřská škola
Máme za sebou necelé tři měsíce nového roku, během kterých jsme pro děti uspo-

řádali několik zajímavých akcí v mateřské škole i mimo ni.
Byly dva  barevné dny – Bílý den a Červený den, kdy děti i učitelky přišly do škol-

ky v oblečení dané barvy; děti tvořily, závodily  ve skupinkách  a upevňovaly si zna-
lost barev. V průběhu školního roku probíhají v návaznosti na roční období, svátky, 
počasí  apod. další barevné dny, které jsou pro děti zpestřením jejich pobytu v MŠ. 

Lednovou tradicí je karneval v mateřské škole a následně v sokolovně, který je 
u dětí velmi oblíbený.

Předškolní děti od ledna  zahájily práci v edukativně stimulačních skupinkách pod 
vedením paní učitelky Smolové. Skupinky navštěvují společně s rodiči. Pět skupinek 
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proběhne v mateřské škole a dalších pět již v základní škole pod vedením paní učitel-
ky Mgr. Jelínkové. Děti si hravou formou rozvíjejí schopnosti, dovednosti a funkce 
důležité pro zvládnutí trivia – čtení, psaní, počítání.  

S předškoláky jsme se byli podívat před jejich zápisem do první třídy na výuku 
v základní škole.Ve škole jsme ještě byli se všemi dětmi na vystoupení kouzelníka 
Duo Waldini.

Tradičně se staršími dětmi jezdíme do Brna do muzeí na výstavy a komponova-
né programy. V lednu byly děti na Špilberku na výstavě prací ilustrátorů Kabátových  
a tvůrčí dílně, kde se seznámily s tiskem ilustrací. V Dětském muzeu Moravského 
zemského muzea se děti seznámily se životem kolem moravských potůčků, řek a ryb-
níků v hodinovém programu Co se děje pod a nad hladinou. Program byl přizpůsoben 
věku dětí. Aktivně se do něj zapojily – určovaly,vyhledávaly, skládaly z částí, rozli-
šovaly hmatem … 

Společně se všemi dětmi jsme byli na krásných představeních v divadle Ra-
dost v Brně: v lednu na souboru pohádek O pejskovi a kočičce a v březnu na po-
hádce Tři čuníci nezbedníci. Pan Koráb nám zahrál ve školce příběh s podobným 
námětem Pohádka pro tři prasátka, kdy jsme mohli společně s dětmi porovnávat 
rozdíly.

V březnu se děti seznámily pod vedením paní knihovnice Kresové s místní knihov-
nou. Pro mnoho z nich to byla jejich první návštěva knihovny a doufejme, že neby-
la poslední.

Od února do konce školního roku jezdíme s dětmi každý pátek na předplavecký vý-
cvik do Blučiny.

Dětem nabízíme různé aktivity a jsme rádi, že se jim v naší mateřské škole líbí.
 Věra Kopčáková

Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2009/2010 se koná 
ve středu 15. dubna od 14.30 do 16.00 hodin v mateřské škole.  

Prosím, vezměte s sebou rodný list dítěte.

Základní škola
Vážení občané,
zatímco podle kalendáře jsme v první části roku, rok školní se již pomalu blíží ke 

svému závěru. 
Máme za sebou hodně učení, ale i spoustu aktivit. Divadelní představení, vystoupe-

ní kouzelníka, masopust a jarní prázdniny. Žáci 5. ročníku navíc absolvovali národní 
srovnávací vědomostní testy Kalibro. 

V březnu jsme v rámci Měsíce knihy navštívili místní knihovnu, besedovali jsme se 
spisovatelkou Markétou Zinnerovou, jejíž dílo je mezi dětmi dobře známé, a vše jsme 
završili tradičním nočním čtením ve škole.
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V dubnu nás čeká aprílové odpoledne a výroba smaltovaných šperků pod vedením 
zkušené výtvarnice; tyto akce jsou určeny nejen dětem a jejich rodičům, ale i širší ve-
řejnosti. 

Jako každý rok se zúčastníme Dne pro Vojkovice, v rámci prevence dopravních ne-
hod proběhne ve škole blok dopravní výchovy.

Poslední dubnový den prožijí naši žáci netradičně, v „čarodějné škole“, jejíž sou-
částí bude i soutěž „O nejkrásnější čarodějnici“.

Na měsíc květen připravujeme tvůrčí odpoledne „Batikování hedvábných šátků“. 
Celý měsíc bude zaměřen na výchovu ke zdravému životnímu stylu (týden zdravé vý-
živy, beseda o (ne)kouření, kurs zásad první pomoci).

Vyvrcholením celého školního roku bývá škola v přírodě. Letos jedeme počátkem 
června do Krkonoš do Pece pod Sněžkou.

V měsíci červnu ještě navštívíme jadernou elektrárnu Dukovany a vodní elektrárnu 
Malešice, takže žáci budou mít možnost seznámit se kromě solární elektrárny ve Voj-
kovicích i s jinými obnovitelnými zdroji energie.

Pak už nás čeká slavnostní ukončení školního roku a rozloučení s našimi páťáky. 
Podrobnější informace najdete v případě zájmu na webových stránkách školy na 

adrese 
http://www.zsvojkovice.skolniweb.cz .
 Mgr. Libuše Matyášová, ředitelka školy
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Humanitární sbírka
Tato celkem již tradiční akce proběhla v únoru, ovšem Diakonie Broumov je poně-

kud v jiné situaci nežli dříve.
Ministerstvo práce a sociálních věcí nepřidělilo Diakonii dotace na žádnou sociál-

ní službu, přestože je 15 let dostávala. Je tedy odkázána sama na sebe, a pokud ne-
chce zrušit své sociální zařízení a 75 klientů poslat zpět na ,,ulici“, musí pro ně se-
hnat práci i fi nanční prostředky. Vybraný textilní materiál slouží nejen k humanitár-
ním účelům, ale také jako pracovní materiál k dalšímu průmyslovému zpracování, 
což je v současné době pro Diakonii jediný zdroj příjmů, který využívá na fi nancová-
ní sociálních služeb.

I když se v zimních měsících sbírky hůře organizují, vyslyšeli jsme žádost Diako-
nie, která může přežít pouze díky tomuto zvýšenému přísunu materiálu.

Obecní úřad Vojkovice společně s Diakonií Broumov děkuje za spolupráci, a to 
i jménem všech lidí, kterým se díky Vašemu pochopení dostane tolik potřebné 
pomoci.

 Leoš Janíček

Josef Beneš: Život v odboji
 

Autentické svědectví o osudech 
čs. vojáků za druhé světové války

Ve vzpomínkách pamětníků oží-
vají historické události v mnoha po-
drobnostech, v souvislostech dnes už 
mnohým neznámých, v dějích za-
pomenutých nebo záměrně utajova-
ných. 

Dobové dokumenty a osobní pro-
žitky Ing. Josefa Beneše, narozeného 
16. 5. 1916 ve Vojkovicích, se prolí-
nají a přibližují čtenáři jeho odchod 
z obsazených Vojkovic 8. 10. 1938, 
zapojení do vojenské ilegální organi-
zace Obrana národa, cestu do Polska, 
cizineckou legii ve Francii, věznění ve 
frankistickém Španělsku, odjezd do 
Anglie a výcvik u letectva.

Zajímavou knihu našeho rodáka si 
můžete vypůjčit v místní knihovně.

Božena Kleinová
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Svátky jara

VELIKONOCE  jsou významným křesťanským svátkem. Oslavují zmrtvýchvstá-
ní  ukřižovaného Ježíše Krista. Podle křesťanských tradic se slaví první neděli po jar-
ním úplňku.

Věřící se na tento svátek připravují čtyřicetidenním půstem, který začíná Popeleč-
ní středou. V tomto období se zapovídaly  jakékoliv taneční zábavy a veselice. Bylo 
to období střídmosti.

Každá neděle v tomto období měla své pojmenování: Černá, Pražná, Kýchavná, 
Smrtná, Květná.

Středa před Velikonocemi – škaredá, sazometná – den, kdy Jidáš zradil Krista za tři-
cet stříbrných. Toho dne se nesmí nikdo mračit. Dříve se v tento den vymeta-
ly komíny.

Zelený čtvrtek – snad podle zeleného mešního roucha. V tento den se má jíst zele-
ná strava, špenát, kopřivy, zelí, aby byl člověk zdráv celý rok. Utichnou zvony 
a nahradí je dřevěné řehtačky – říkalo se, že jejich zvuk honí Jidáše.

Velký pátek je dnem velkého smutku, dnem, kdy byl umučen a pohřben Kristus. Ne-
smělo se hýbat se zemí, proto se nepracovalo na polích. Podle lidové víry se ote-
vírá země, aby nakrátko odhalila ukryté poklady.

Bílá sobota – den, kdy Ježíš přebýval v hrobě. V tento den se uklízelo, bílilo, pekly se 
mazance, beránci, pletly pomlázky, zdobila vajíčka. Dříve samozřejmě neměly 
dívky barvy na vajíčka, proto používaly odvar ze slupek cibule, ze šafránu, ze  
špenátu, z dubové kůry, ze šišek, čaj, červenou řepu…

Neděle velikonoční – den vzkříšení Krista, v rámci svátků se provádělo svěcení ve-
likonočních pokrmů.

Červené pondělí – toho dne je pomlázka, velikonoční hodování, mrskut…

Kázal kadlec i kadlička,  Přišlo jaro, slunce svítí, v zahradě je plno kvítí.
abys dala dvě vajíčka.  Co to ptáci štěbetají ? Že mi tady rádi dají           
Jedno bílý, dvě červený,  malovaná vajíčka, co jim snesla slepička.
slepička ti snese jiný.

I dnes se často dodržují staré velikonoční zvyky, jako je pečení mazance, beránka, 
barvení vajíček, pletení pomlázky.

VELIKONOCE  jsou také oslavou jara, probuzení přírody a nástupu teplejších 
a slunečných dnů, na které se všichni po dlouhé zimě těší.

Zkuste si při procházce v přírodě vyrobit třeba píšťalku. 
Nejlepším materiálem jsou čerstvé vrbové pruty, silné alespoň jako tužka, nejvíce 

1,5 cm. Pokud je proutek čerstvě uříznutý, pustíme se do práce hned, ale pro jistotu 
doporučujeme namočit jej na chvíli do vody. Z prutu si vybereme rovnou část, dlou-
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hou 10 až 15 cm. Necháme jej rovný, seříznutí pro-
vedeme až po otlučení, abychom se vyhnuli poško-
zení kůry na okrajích. Střenkou nože začneme po-
klepávat na kůru kolem dokola po celém obvodu 
prutu, aby se oddělilo lýko od dřeně proutku a kůra 
se dala snadno stáhnout. Dříve se při otloukání re-
citovaly různé říkanky a tím byla také dána doba 
potřebná k otloukání: „Otloukej se, píšťaličko vr-
bová, vrbová, pojedeme zítra ráno do lesa na drva, 
už jsi otlučená dost, jako měkká kost.“

Před stažením kůry se šikmo seřízne strana, kte-
rá se přikládá ke rtům. Na horní straně budoucí píš-
ťalky vyřízneme zvukový otvor. Na protilehlém 
konci kůru nařízneme dokola a opatrným krouce-
ním její část z prutu stáhneme (ukázka). Aby na 
okrajích nezaschla, můžeme ji krátce namočit.

Nyní vytvarujeme náustek: oddělíme malý špa-
líček zhruba ve vzdálenosti zvukového otvoru, na-
hoře z něj seřízneme tenký plátek a zasuneme zpět 
do stažené kůry. Druhou část také shora mírně se-
řízneme a zasuneme na opačné straně do kůry. Po-
sunováním tohoto kolíčku do různé hloubky mění-
me tóny píšťalky.

 Jarmila Kresová

SRNEC OBECNÝ 
(Capreolus capreolus) ve Vojkovicích

Na začátku něco málo k biologii této spárkaté 
zvěře. Srnec je rozšířen po celé Evropě, zasahuje 
do Asie. Má výbornou schopnost přizpůsobit se ci-
vilizačním tlakům, což dokládá, že původně lesní 
zvěř se výborně adaptovala v zemědělsky intenziv-
ně obhospodařované krajině.

Srnec nosí na hlavě paroží, které každý rok v říj-
nu až listopadu shazuje. Nasazuje nové paroží po-
kryté osrstěným lýčím a vytlouká jej na jaře. První 
shazují, nasazují a vytloukají nejstarší srnci. Srna je 
bez paroží, i když jsou případy, kdy při hormonál-
ních poruchách může srna vytvořit na hlavě útva-
ry podobné parůžkům. Srnčí říje probíhá v druhé 
polovině července a končí v první polovině srpna. 
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Srna má takzvanou utajenou březost, kdy zárodek se začne vyvíjet až koncem roku. 
V květnu až červnu srna klade 1 až 2 srnčata. Srnčete, které na jaře úplně náhodou na-
jdete a zdá se vám zdánlivě opuštěné, se nikdy nedotýkejte!!! Nebojte se o něj, mat-
ka je vždy nablízku. Pokud se ho dotknete, srna na něm ucítí váš pach a opustí ho. 

Srnčí je na jaře a v létě zbarveno rezavočerveně, na podzim přebarvuje do zimního 
šatu, který je hnědý. Někdy je viditelná bílá skvrna na krku, což je známka zdravého 
a silného kusu. Dosahuje asi 30 kg váhy. Výška v kohoutku (vrchol v oblasti lopatek) 
je zhruba 90 cm. Je to geneticky nejstarší jelenovitý savec. Živí se různými druhy trav, 
bylin, pupeny, listy stromů, musím přiznat i zemědělskými plodinami. 

Srnec je teritoriální. To znamená, že dospělý samec obsadí teritorium a značí si ho 
pachovými žlázami, které má na hlavě a mezi spárky. Určitě jste si všimli vyhraba-
ných koleček (myslivecky hraby) a stop srnčích parůžků na  keři. Území si chrání před 
ostatními samci a svádí o něj boje. 

Na podzim se srnčí shlukuje do tlup, ve kterých přečkává zimu. Tlupu vždy vede 
nejsilnější srna. Populace srnčí zvěře ve Vojkovicích je na velmi dobré úrovni, o čemž 
svědčí trofeje předkládané každým rokem na chovatelské výstavy. Vždy se objevuje 
trofej srnce okolo 100 bodů CIC. V roce 2005 na výstavě trofejí v Brně jsme měli dva 
srnce ohodnocené na 108 bodů CIC bronzovou medailí. 

Zakládáme si na dobré péči o srnčí zvěř. Základem je dostatek krytých pozorovate-
len, které slouží k lovu, ale hlavně k pozorování a obeznání zvěře. Dále přikrmování. 
Pro tuto potřebu máme čtyři krmelce se zásobníkem jadrných krmiv a šest koryt, které 
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se každý týden doplňují. Srnčí přikrmujeme hlavně v zimě, a to směsí kukuřice, ovsa 
a ječmene. Nechybí seno a kamenná sůl. Pro srnčí je to asi 120 q jadrného krmiva za 
rok. Každý rok se srnčímu podávají medikovaná krmiva proti parazitům. 

Po vyhubení velkých šelem civilizací koordinují stavy zvěře myslivci. Na jedné 
straně jsme kamenováni občanskou veřejností jako lovci lovící zvěř a na druhé stra-
ně nás ochranáři všeho, vlastníci lesa a MZe nutí v rámci ČR ke snížení stavů veškeré 
spárkaté zvěře. Musím přiznat, že stavy zvěře jsou někde opravdu vyšší, než se uvá-
dějí. Na druhé straně lidé mohou v přírodě vidět to, co  ve vyspělých západních ze-
mích  vidí jen v zoo nebo v muzeích. Lov má svá určitá kritéria. V podstatě je snahou 
z chovu vyřadit jen nejslabší z populace. To znamená lovit z mladé populace nejslab-
ší jedince podle kritérií stanovených pro oblasti chovu. U samčí zvěře je to jednodušší 
vzhledem k době lovu. Srnec se loví od 16.5. do 30.9., srna a srnče od 1.9. do 31.12. 
Lov samčí populace probíhá v době vegetace. Není problém dostat se blízko ke zvě-
ři. Srnčí bere potravu 7-9x denně, takže je možné ji spatřit. Horší je to se samičí po-
pulací. Odstřel je po sklizni, kdy je zvěř v tlupách na prostředku velkých ploch. Leží 
na přehledných místech a není šance se k ní nepozorovaně  přiblížit. To je také důvod, 
proč se nám nedaří odlov samičí zvěře. Pro lovce je potřeba dostat se ke zvěři do sta 
metrů, aby ji dokonale přečetl a posoudil. To je v našich podmínkách problematické, 
už jen kvůli rovinaté krajině, pohybu lidí a aut.

Myslím, že každý, kdo jde do honitby s povolenkou k lovu, přistupuje k přírodě 
zodpovědně. Naší snahou je zachovat silnou populaci srnce obecného dalším gene-
racím. Je škoda, že dnes všichni vědí, kde je McDONALD nebo kde se zapne počí-
tač, ale o nádherném zvířeti, které žije tisíce let kousek od nich, možná nevědí nic!?!? 

 Jindřich Toman

Tazík
Dobrý den,

jak jistě víte, jmenuji se Tazík a rád 
bych se s Vámi podělil o poslední ve-
selý zážitek nás, malých hasičů. 

Byly ještě teplé měsíce loňského 
podzimu, když se v nějaké moudré hla-
vičce vyklubala myšlenka, jaké je to 
asi na severním pólu. A náhodou tuto 
svou otázku proneslo ono dítě nahlas. 
Všichni jsme se smáli a říkali, že zima 
a sníh, a jiná moudra nám létala z úst. 
Prostě pobavilo nás to všechny náramně. To však nikdo ještě netušil, jaký vliv může 
mít legrace na podvědomí vedoucích. Několik dalších měsíců probíhaly schůzky cel-
kem normálně, hráli jsme různé hry a vytvářeli všemožné aktivity pro pobavení i po-
učení. 

A to až do nového roku, kdy mrazivé dny doplnila sněhová pokrývka jako od Josefa 
Lady. To nádherné jiskření sněhových krystalků na zubatém zimním sluníčku vyvo-



15

lalo v mé duši zvláštní pocit klidu a radosti ze života. Úplně mne to ovládalo a nemo-
hl jsem vydržet  sedět v teple za oknem. Všimli jste si někdy, jak je krásná naše řeka, 
sevřená ledovými čelistmi, pod příkrovem sněhu? Jak pohádkově působí zasněžené 
vrbičky, olše, topoly a  křovíčka na březích? Hejna vodních ptáků nocující na tekoucí 
vodě, kam je před obavou ze zamrznutí ve spánku přivedl jejich instinkt? Jistě nejsem 
sám, kdo to všechno viděl a vnímal. Je TO krása a zázrak přírody. 

  A právě pod vlivem  atmosféry procházky si mé podvědomí vzpomenulo na onu 
otázku: „Jaké je to na severním pólu?“ Vážení přátelé, těch nápadů, co mi cestou 
domů proběhlo hlavou! Těch blbostí a kravinek, co všechno by se dalo, kdyby se 
chtělo. Hned v pátek na schůzce jsem všem vysypal, co mě napadlo. Rozhodnuto 
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Vojkovické sochy a kříže 
Na svých každodenních cestách míjíme němé připomínky minulosti. Jen málo z nás 

jim však věnuje delší pohled, nebo se u nich dokonce zastaví. Jsou to kamenné so-
chy a skoro zapomenuté kříže u cest. Většina z nich se v obci objevila jako poděková-
ní místních občanů Bohu za ochranu nejen jejich nemovitostí a rodiny, ale celé obce.

Z roku 1770 pochází kamenný kříž před kostelem. Byl to dar Georga Holzapfela.
V roce 1808 dal vyrobit Martin Weiss sochu sv. Vavřince, patrona obce. Tato socha 

však v sedmdesátých letech minulého století zmizela. Zůstal po ní jen prázdný pod-
stavec a pár zašlých fotografi í.

Svatý Florián z téhož roku, dar Sebastiana Schüllera, nese na svém podstavci nápis: 
„Vita non oblitus exiens in tesseram sancto Floriano obtulit Sebastianus Schüller? In-
cola wogkovicensis.“ Dodnes stojí na svém původním místě v Mlýnské ulici.

V roce 1808 byla před místní radnicí postavena socha Jana Nepomuckého, dar J. 
G. Czuppy. Na podstavci je umístěn nápis: „Hausta fert Moldava stellas obinnoxie 
pasas regis querelas salus ex vndis licet deprofundis I. G. Czuppa. Prospera ex ad-
versis caelvm persolvit oprssis! Joannes corde zelante vniverso pro popvlo anathe-
ma erexit laboriosvs vbi vixit annis.“ 

24.8.1884 byla slavnostně odhalena socha císaře Josefa II. Socha držela v levé ruce 
patent o zrušení nevolnictví. Byla vyrobena z bronzu a postavena na podstavci před 
dnešní Dobrou školou. Na podstavci byl na mramorové desce vytesán nápis:

bylo ihned a výsledkem se stala expedice „TAZÍK na severním pólu“. Následovaly 
dva měsíce příprav a fyzického posilování (převážně chůze na dlouhé vzdálenosti na 
čas). Nikdo z nás totiž netušil, kam až nám civilizační vymoženosti pomohou se do-
stat a odkud už to bude jen a jen na nás. Technika je sice velmi vyvinutá, leč příroda je 
mocná a nevyzpytatelná. Muselo se počítat s horší variantou. Všechno potřebné zaba-
lit do batohů nebo připevnit na sáně tažené psy. A tu nastal další problém, nejen pře-
konat hromady sněhu okolo, ale ani ty psy do saní nemáme. Máme však elán, nadše-
ní a víru. Cestu od auta k chatě zvládáme několikrát za sebou. Naštěstí je to „jen“ ně-
kolik set metrů. 

  No co Vám mám povídat, panenská krajina pod sněhem, sluníčko svítí, kouří se 
z komína  (asi po půlhodině čištění kamen), horká houbová polívka bublá na plotně 
a nám začíná krásné dobrodružství. 

Nestačil by nám asi ani celý zpravodaj, abych Vám povyprávěl, co všechno jsme 
zažili, ale věřte mi, bylo to osvěžující a úžasné.

  Musím však také skromně přiznat, že ne všichni polárníci se nakonec mohli zú-
častnit a pokořit „pustinu“. Není ale všem dnům konec a my se těšíme na jiné společ-
né chvíle. Kdo z Vás by také chtěl zažívat podobné osudy s námi, má možnost. Schá-
zíme se každý pátek v 17:00.

Pěkný den všem čtenářům přeje Tazík.
 Dušan Spáčil
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„Člověku, který si vážil lidí, císař-
skému rolníkovi, osvoboditeli sed-
láků v děkovné úctě obyvatelé obce 
Vojkovice.“ Podstavec sice už ne-
existuje, ale sochu můžete obdivo-
vat v zasedací místnosti obecního 
úřadu.

Krom těchto „velkých“ památek 
stávalo ve Vojkovicích ještě sedm že-
lezných křížů.
Při cestě do Rajhradu stál kříž s ná-
pisem:

„Putujte s láskou, tak jako nás mi-
loval Kristus, který se pro nás oběto-
val.“
V „brněnských polích“ stál kříž s ná-
pisem:

„Zapři sám sebe, vezmi svůj kříž 
a následuj mne.“
Při cestě do Syrovic stojí kříž z roku 
1808, dar Georga Holzapfela, na němž 
je napsáno:

„Ospravedlněni láskou, toužíme 
být dědici ve víře ve věčný život.“
Na cestě do Hrušovan stály hned dva 
kříže:

„Putujte s láskou, tak jako nás mi-
loval Kristus, který se pro nás oběto-
val.“ 
A druhý s nápisem:

„Pojďte ke mně všichni, svízelí ob-
tížení, chci vás potěšit.“
V pořadí šestý kříž stál v polích smě-
rem na Blučinu a hlásal:

 „Vezměte mé jho a následujte mne, 
neboť já jsem ze srdce pokorný 
a mírný. Tak naleznete klid pro 
vaše duše.“

Sedmý kříž v polích na Židlochovice 
nesl prozaický nápis:

„Pochválen buď Ježíš Kristus“
Iva Tycová
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JUBILEA   18. 12. 2008 – 31. 3. 2009
Příjmení Jméno Věk Ulice Č. popis.

Vangelová Vlasta 60 let Blatná 170 
Špicarová Milada 60 Mlýnská 59 
Černý Michal 60 Hlavní 151
Chromek Vladimír 60 Nádražní 146
Šedivá Zdeňka 60 Rajhradská 251
Kleinová Božena 60 Mácova 230       
Iránková Miloslava 60 Hlavní 73
Tichý Petr 60 Hlavní 29
Strouhal Jaroslav 60 Hlavní 79
Nováková Jarmila 60 Šimlochy 374
Štěpánková Hana 60 Polní 201
Hausknecht Karel 60 Vodní 106
Němec Stanislav 60 Brněnská 268
Rumpová Božena 65 Rajhradská 100
Dohnalová Helena 65 Hlavní 86
Kadlec František 65 Mácova 232
Němec Oldřich 65 Hlavní 14
Blatná Anna 65 Blatná 320
Beránková Antonie 65 Hlavní 85
Bělík Jan 75 Hlavní 48
Dohnalová Marie 83 Mácova 235
Flodr Bohuslav 85 Rajhradská 159
Iránková Marta 85 Hlavní 69
Večeřa Vlastimil 87 Vodní 98
Němec Vladimír 89 Mlýnská 59

Narození:

Viktorie Sigmundová Sportovní 361 29. 11. 2008

Stela Tomášková Sportovní 343 10. 12. 2008

Úmrtí:

Anežka  Kadlecová Rajhradská 133 27. 12. 2008

Stanislav Semerád Prátna 300 21. 2. 2009

Společenská kronika
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Co je to Czech POINT ?

Vážení spoluobčané,

v průběhu měsíce května t.r. začne 
obecní úřad poskytovat služby souvi-
sející se shora uvedenou elektronickou 
službou. 

•  Obecní úřad bude moci poskyto-
vat občanům výpisy z rejstříku tres-
tů, centrálního registru řidičů, katas-
tru nemovitostí, obchodního rejstří-
ku, živnostenského rejstříku, seznamu kvalifi kovaných dodavatelů a přijímat 
podání ke změnám v živnostenském rejstříku.

•  Za všechny tyto úkony bude vybírat správní poplatek a ten je buď celý, nebo 
částečně příjmem obce.

•  V první polovině roku 2009 na tento seznam přibudou občany žádané výpisy 
o bezdlužnosti a výpis z insolvenčního rejstříku.

Termíny svozů 
nebezpečných složek odpadů v roce 2009

Termín č. 1: 14. 5. 2009
Termín č. 2: 29. 10. 2009
Podrobnější informace o způsobu svozu a svážených druzích odpadů budou 

oznámeny prostřednictvím místního rozhlasu a Infokanálu kabelové televize těs-
ně před shora uvedenými termíny. 

Upozornění
Upozorňujeme všechny občany, kteří během výstavby kanalizačních přípo-

jek, vodovodních přípojek nebo jiných stavebních činností porušili chodníky, ve-
řejné komunikace, zpevněné plochy a plochy veřejné zeleně, aby v termínu do 
 31. 5. 2009 uvedli povrchy do původního stavu a oznámili tuto skutečnost na 
obecním úřadě. Zástupce obce s nimi sepíše zápis o předání a převzetí.

Pokud tak neučiní, budou povrchy upraveny ze strany obce na náklady sta-
vebníků. 
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Výměna řidičských průkazů
Městský úřad Židlochovice, odbor dopravy, vyzývá veřejnost,  aby zodpověd-

ně přistoupila ke  3. a 4. etapě výměn řidičských průkazů.

Řidičské průkazy vydané od 
1. ledna 1994 do 31. prosince 2000
bude možné vyměnit do konce roku 2010.

Řidičské průkazy vydané od
1. ledna 2001 do 30. dubna 2004  
bude možné vyměnit nejpozději do konce roku 2013.

Od 1. ledna 2014 již bude v České republice platný pouze 1 typ řidičského průka-
zu, který byl vydán na území ČR.

V našem regionu se v etapě do konce roku 2010 jedná o výměnu více než 2000 
řidičských průkazů, v etapě do konce roku 2013 o více než 3000 řidičských 
průkazů. Proto nenechávejte výměnu na poslední termíny vyhrazených lhůt.

NOVÁ ADRESA PRODEJNY

Židlochovice, sídliště Družba 662

BARVY – LAKY

BOHUMIL BOHATÝ
SORTIMENT:

• syntetické i vodou ředitelné barvy, spreje
• malířské nátěry – Primalex, Remal, Klasik
• fasádní barvy – Ecolor, Barlet
• lazurovaní laky – Lazurol, Belinka, Remmers
• tónovací barvy – Het, Drutep, Kana
• štětce, válečky, zakrývací fólie, pásky, tmely, lepidla, dekorační lišty
• tapety – voděodolné, samolepicí
• pracovní oblečení a obuv, montérky, čepice…
• mícháme barvy dle vzorníků
• mozaikové, cihlové a kamenné obklady a dlažba
• poradenský prodej drogerie EURONA a kosmetiky AVON
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Kolo DATUM DEN ČAS DOMÁCÍ HOSTÉ POZN.
16 29. 3. neděle 15:00 Modřice Muži A
17 4. 4. sobota 15:30 Muži A Zastávka
15 5. 4. neděle 10:30 Muži B Moutnice B
15 4. 4. sobota 13:15 Dorost Dolní Loučky
13 4. 4. sobota  9:00 Dobšice Žáci st.
13 4. 4. sobota 10:45 Dobšice Žáci ml.
18 12. 4. neděle 15:30 Únanov Muži A
16 12. 4. neděle 15:30 Žabčice Muži B
14 11. 4. sobota  9:30 Žáci st. Moravská Slávia
14 11. 4. sobota 11:15 Žáci ml. Moravská Slávia
19 18. 4. sobota 16:00 Tuřany Muži A
17 19. 4. neděle 10:30 Muži B Viničné Šumice
17 18. 4. sobota 13:45 Dorost Modřice
15 18. 4. sobota  9:30 Slatina Žáci st.
15 18. 4. sobota 11:00 Slatina Žáci ml.
11 19. 4. neděle 13:30 Přípravka Ivančice
20 25. 4. sobota 16:00 Muži A Zbýšov
18 25. 4. sobota 16:00 Babice n. Svit. Muži B
18 26. 4. neděle 13:45 Veverská Bítýška Dorost
16 25. 4. sobota  9:30 Žáci st. Miroslav
16 25. 4. sobota 11:15 Žáci ml. Miroslav
12 26. 4. neděle  9:00 Žabčice Přípravka
21 2. 5. sobota 16:30 Moutnice Muži A
19 3. 5. neděle 16:30 Opatovice Muži B
19 2. 5. sobota 14:15 Dorost Šlapanice
17 2. 5. sobota  9:00 Tasovice Žáci st.
17 2. 5. sobota 10:45 Tasovice Žáci ml.
13 3. 5. neděle 15:00 Opatovice Přípravka
22 9. 5. sobota 16:30 Muži A Šatov
20 10. 5. neděle 10:30 Muži B Podolí u Brna
20 10. 5. neděle 14:15 Kupařovice Dorost
18 9. 5. sobota  9:30 Žáci st. Moravský Krumlov
18 9. 5. sobota 11:15 Žáci ml. Moravský Krumlov
14 10. 5. neděle 13:30 Přípravka Střelice

Rozlosování jaro 2009
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Kolo DATUM DEN ČAS DOMÁCÍ HOSTÉ POZN.
23 17.5. neděle 16:30 Šlapanice B Muži A
21 17.5. neděle 16:30 Židlochovice Muži B
21 16.5. sobota 16:30 Zbýšov Dorost
19 16.5. sobota 9:00 Ivančice Žáci st.
19 16.5. sobota 10:45 Ivančice Žáci ml.
15 16.5. sobota 10:45 Hrušovany Přípravka
24 23.5. sobota 16:30 Muži A Jaroslavice

22 24.5. neděle 10:30 Muži B Těšany

22 23.5. sobota 14:15 Dorost Moutnice

20 23.5. sobota 9:30 Žáci st. Starý Lískovec

20 23.5. sobota 11:15 Žáci ml. Starý Lískovec

16 24.5. neděle 13:30 Přípravka Ořechov

25 31.5. neděle 16:30 Hostěradice Muži A
23 31.5. neděle 10:30 Tvarožná Muži B
23 31.5. neděle 14:15 Říčany Dorost
21 30.5. sobota 9:00 Kohoutovice Žáci st.
21 30.5. sobota 10:45 Kohoutovice Žáci ml.
17 31.5. neděle 14:00 Mělčany Přípravka
26 6.6. sobota 16:30 Muži A Šaratice

24 7.6. neděle 10:30 Muži B Blažovice

24 6.6. sobota 14:15 Dorost Újezd

22 6.6. sobota 9:30 Žáci st. Hustopeče

22 6.6. sobota 11:15 Žáci ml. Hustopeče

18 7.6. neděle 13:30 Přípravka Oslavany

15 13.6. sobota 16:30 Muži A Otnice

25 13.6. sobota 16:30 Pozořice Muži B
25 14.6. neděle 14:15 Blažovice Dorost
12 14.6. neděle 9:00 Zastávka Žáci st.
12 14.6. neděle 10:45 Zastávka Žáci ml.
10 14.6. neděle 9:00 Rajhrad Přípravka
26 20.6. sobota 16:30 Muži B Blučina  změna termínu

26 20.6. sobota 14:15 Dorost Oslavany
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Rozpočet obce na rok 2009

Příjmy
Paragraf Text Kč

/ Daně, poplatky, dotace 9 658 200
2119 Příjmy z úhrad dobýv.prostoru a z vydob. nerostů 37 500
3314 Knihovna 3 500
3341 Místní rozhlas 4 000
3399 Ostatní záležitosti kultury 1 000
3613 Nebytové prostory 175 000
3631 Příjmy z pronájmu majetku (VO) 100
3632 Pohřebnictví 19 000
3639 Pronájem pozemků 72 000
3721 Příjmy z poskytování služeb (nebezp. odpady) 1 700
3723 Sběr a svoz ostatních odpdů 30 000
6171 Místní správa (služby apod.) 2 700
6310 Příjmy z úroků 40 000

CELKEM PŘÍJMY 10 044 700

 

Výdaje
Paragraf Text     Kč

2143 Cestovní ruch (Cyklostezka, Region Židloch.) 16 500
2212 Silnice 1917 500
2219 Pozemní komunikace  50 000
2221 Provoz veř. silniční dopravy – IDS 54 800
2321 Kanalizace 10 000
3111 MŠ - PD na rekonstrukci MŠ – investice 404 800
3113 Základní škola-transfery,příspěvky 889 500
3141 Školní jídelna-transfery 31 200
3314 Činnosti knihovnické 45 100
3326 Kulturní památky 10 000
3341 Rozhlas a televize 112 000
3399 Kultura 222 000
3412 Sport. zařízení v majetku obce 247 300
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Vojkovický zpravodaj – vydává Obecní úřad ve Vojkovicích

3419 Ostat. tělovýchovná činnost 30 000
3421 Využití volného času dětí a mládeže 51 000
3521 Neinvest. přísp. ostatním přísp. organizacím 20 000
3631 Veřejné osvětlení 515 000
3632 Pohřebnictví 24 000
3635 Územní plánování 44 700
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 50 000
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 940 000
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 155 000
3745 Veřejná zeleň 1 156 700
4349 Ostatní sociální péče a pomoc 7 500
4351 Pečovatelská služba-neinvest.transfer 39 000
5311 Městská policie - neinvest.transfer 236 000
5512 Požární ochrana - neinvest.transfer 20 000
6112 Zastupitelstvo obce 1 002 400
6171 Činnost místní správy 2 735 100
6310 Služby peněžních ústavů - poplatky 20 000
6320 Pojištění majetku obce 30 000
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 600

CELKEM VÝDAJE 11 087 700

FINANCOVÁNÍ 

pol. 8115 Změna stavu krátkod.prostř. na BÚ (k 31.12.2008) 1 843 000
pol. 8124 Splátky ČSOB -800 000

CELKEM FINANCOVÁNÍ 1 043 000

Karel Klein
starosta obce



Vánoční tenisový turnaj v Modřicích

Masopust ve škole

Vám všem přeje Vám všem přeje 
Zastupitelstvo Zastupitelstvo 
obce Vojkoviceobce Vojkovice

  Veselé   Veselé 
   Velikonoce    Velikonoce 
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Karneval ve školce

Červený den a zima


