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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, je pro mě velkou ctí Vás na začátku roku 2010 prostřednictvím Vojkovického zpravodaje co nejsrdečněji pozdravit.
Přeji Vám všem pevné zdraví, mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě, podnikatelům jenom samé úspěchy v podnikání a těm, kdo se dostali v předchozím období do složitých sociálních problémů, ať co nejdříve naleznou cestu zpět k plnohodnotnému a spokojenému životu.
Chci poděkovat všem, kdo se v roce 2009 jakýmkoliv způsobem aktivně podíleli na
dění v obci a na jejím rozvoji.
Chci poděkovat svým kolegům zastupitelům za racionální přístup k projednávaným
obecním tématům.
Děkuji referentkám obecního úřadu paní Evě Dofkové a paní Janě Nejedlíkové za
příkladné plnění každodenních náročných úkolů při zpracovávání obecní agendy, která narůstá geometrickou řadou.
Moje poděkování patří všem místním občanským sdružením, která ve spolupráci
s obecními komisemi vytvářejí příjemnou sportovní a kulturní kulisu v naší obci nebo
pečují o životní prostředí a zvěř.
Rok 2009 hodnotím ze svého pohledu jako rok mimořádně náročný. Nechť rok
2010 není pro nás pro všechny alespoň horší, než byl ten předchozí.
V následujícím bloku jsem se pokusil popsat vše podstatné, co se v roce 2009 v naší
obci uskutečnilo, s částečným výhledem do roku 2010.

Mateřská škola Vojkovice:
a) budovy
7. 5. 2009
02/2009
30. 6. 2009
07–09/2009

21. 12. 2009
07/2009
07/2009
08/2009
12. 8. 2009
20. 10. 2009

– územní souhlas na stavbu Stavební úpravy MŠ ve Vojkovicích;
– vypracování PD ke stavebnímu povolení na rekonstrukci spojovacího krčku v MŠ Vojkovice;
– stavební povolení na rekonstrukci spojovacího krčku v MŠ Vojkovice;
– realizace stavby Rekonstrukce spojovacího krčku v MŠ Vojkovicecelkové investiční náklady – 866 592 Kč vč. PD a IČ, z toho náklady na realizaci 818 484 Kč; dotace ze státního rozpočtu 550 000 Kč;
dotace z rozpočtu JmK 100 000 Kč;
– kolaudační souhlas – Rekonstrukce spojovacího krčku v MŠ Vojkovice;
dotace Operační program Životní prostředí – dotace na zateplení
budovy a výměnu venkovních oken a dveří;
– vyhotovení PD ke stavebnímu povolení a žádosti o dotaci;
– vyhotovení energetického auditu;
– vyhotovení žádosti o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí;
– předání žádosti o dotaci na SFŽP;
– akceptování žádosti o dotaci ze strany SFŽP.

Celkové náklady na realizaci zateplení budovy činí 3 426 648 Kč.
Celková výše podpory činí
2 534 506 Kč.
K těmto výdajům je nutné připočíst náklady na vybudování krovů a štítového zdiva ve
výši cca 1,2 mil. Kč z vlastních zdrojů, protože nejsou operačním programem dotovány.
b) dětské hřiště
V měsíci březnu byly na hřišti mateřské školy umístěny nové a velice zajímavé
dětské atrakce. Nahradily staré kovové, které již nesplňovaly stávající bezpečnostní
předpisy.
Celkové náklady z rozpočtu obce činily 69 000 Kč.

Základní škola Vojkovice:
dotace Operační program Životní prostředí – dotace na zateplení budovy a výměnu
venkovních oken a dveří;
07/2009
– vyhotovení PD s názvem „Zateplení stěn, střechy a výměna obvodových výplní otvorů objektu základní školy“ k žádosti o dotaci;
07/2009
– vyhotovení energetického auditu;
08/2009
– vyhotovení žádosti o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu
Životní prostředí;
12. 8. 2009 – předání žádosti o dotaci na SFŽP;
21. 10. 2009 – akceptování žádosti o dotaci ze strany SFŽP.
Celkové nálady na zateplení budovy činí cca 3 900 000 Kč.
K těmto nákladům je nutné připočíst náklady na vybudování krovů, klempířských
prvků a štítového zdiva ve výši cca 1,4 mil. Kč z vlastních zdrojů, protože nejsou
operačním programem dotovány.

Zřízení pracoviště Czechpoint a projektu eGovernment
vyhlášeného MV ČR:
17. 3. 2009 – podání žádosti o dotaci v rámci programu „Integrovaný operační
program“;
21. 7. 2009 – vydání rozhodnutí MV ČR Odbor strukturálních fondů o poskytnutí
dotace ve výši 79 837 Kč.
Celkové náklady na vybavení pracoviště Czechpointu činily 145 430 Kč.
13. 10. 2009 – závěrečné vyhodnocení akce.

Rekonstrukce místních komunikací
Ulice Mlýnská od Motelu po most přes Mlýnský náhon
V měsíci březnu 2009 byla zahájena rekonstrukce místní komunikace v ulici Mlýnská včetně chodníků a vjezdů, a to v úseku od křižovatky se silnicí II/425 od Motelu
po most přes Mlýnský náhon.
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Celkové náklady na investici činily 4 189 331 Kč. Částkou 600 000 Kč přispěla
společnost PENAM, a.s., a to formou zřízení věcného břemene odpovídajícího chůzi
a jízdě po uvedené místní komunikaci na dobu určitou 10 let.
Stavba byla dokončena dne 28. 8. 2009 zápisem o předání a převzetí dokončeného
stavebního díla.
Ulice Mlýnská v úseku od sochy sv. Floriana po kostel
Přípravu této stavby doprovází několik velice zásadních momentů. V srpnu 2008
byl Ing. Markétou Čablovou zpracován návrh sadových úprav uvedené místní části.
V lednu 2009 zpracoval Ing. Luboš Kašpárek PD k územnímu řízení. Nicméně před
tím, než obec požádala o vydání územního rozhodnutí, proběhla v obci dvě veřejná
setkání s občany na téma „Rekonstrukce komunikace a parčíku v ulici Mlýnská“.
První z nich dne 11. 10. 2007 a druhé 22. 7. 2008, čili takřka s desetiměsíčním odstupem. V této době nebylo možné pokračovat na přípravě stavby ať již projekční
nebo jiné. Dne 28. 8. 2008 bylo na základě anonymního podnětu některého z občanů
provedeno šetření ze strany České inspekce životního prostředí s tím, že „Zjištěné
skutečnosti nepovažuje ČIŽP za porušení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, v platném znění“.
30. 3. 2009 – žádost o vydání územního řízení na uvedenou stavbu.
10. 7. 2009 – pravomocné územní rozhodnutí.
21. 10. 2009 – žádost o vydání stavebního povolení.
14. 12. 2009 – zahájení stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání na 14. 12. 2009.
Financování stavby není s ohledem na současnou složitou ekonomickou situaci zajištěno.
Komunikace v ulici Blatná
V průběhu celkové uzavírky silnice II/425 v ulici Hlavní v úseku od Motelu po
křižovatku ve směru na Syrovice bylo po vzájemné dohodě mezi zástupci obce Vojkovice a Jihomoravského krajského úřadu dohodnuto, že po celou dobu uzavírky,
tj. v měsících červenci a srpnu 2009, umožní obec Vojkovice průjezd autobusů linky
JMK 505 právě po místní komunikaci v ulici Blatná. Kompenzací za toto nadměrné
zatížení byl příslib JmK, že po ukončení uzavírky bude místní komunikace v ulici
Blatná opravena. Ve dnech 15.–20. 11. 2009 byla komunikace v ulici Blatná uvedena
do stavu, který rozhodně předčil technický stav před objížďkou. Jinými slovy, obec na
této transakci rozhodně neprodělala.
Rekonstrukce silnice II/425
V měsíci únoru byly opět zahájeny stavební práce na rekonstrukci silnice II. třídy,
která prochází naší obcí.
Rekonstrukce byla zahájena na mostě přes řeku Svratku. V průběhu celého roku docházelo k řadě omezení pro všechny naše občany i pro ty, kteří do naší obce zajížděli.
Nemalý dopad měla stavba i na podnikatele, jejichž provozovny se na ulicích Hlavní
a Rajhradská nacházejí.
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Stav komunikace před objižďkou – ulice Blatná

Stav komunikace po opravě – ulice Blatná
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Stavba nebyla rozhodně jednoduchou záležitostí. Velmi často docházelo k názorovým střetům, a to jak mezi zástupci obce, zhotovitelem stavby IMOS, a.s., investorem stavby Jihomoravským krajem zastoupeným Správou a údržbou silnic
Jihomoravského kraje, tak i samotnými občany. Nutno však podotknout, že ve finále obec novou vozovkou získala zcela nový rozměr. Kvalita dopravy, kterou nová
silnice nabízí, je nesrovnatelná s tím, co v obci nabízela vozovka z let 1969–1970.
Jedná se o moderní koncepci dopravy, jejímž cílem je dopravu v obcích zpomalit,
a tím vytvořit pro chodce bezpečnější pohyb. Samozřejmě bez preventivních a represivních činností PČR a Obecní policie se jakákoliv, seč sebelepší opatření, míjejí
účinkem.
Podchod v železniční zastávce Vojkovice nad Svratkou
Po dlouhé a složité písemné komunikaci s institucemi, které se ukrývají v útrobách
Českých drah, se podařilo obci vyvolat místní šetření na téma „Nevyhovující stav
železničního podchodu v železniční zastávce Vojkovice nad Svratkou“. Jednání proběhlo dne 26. 8. 2009 za účasti zástupců obce a zástupců Správy dopravní cesty Brno.
Výsledkem jednání bylo konstatování zástupců SDC, že jsou organizací, která provádí pouze údržbu, nikoliv investice. Na dotaz obce, v čem spočívá údržba, když
schody na obou stranách podchodu jsou v havarijním stavu, okolí studny je na tom
obdobně, sociální zařízení snad ani sociálním zařízením již není a čekárna je již dlouhá léta pro cestující uzavřena, bylo obci přislíbeno, že SDC opraví schody do stavu,
v jakém byly zkolaudovány. Chybí nám pouze informace, ve kterém století jejich
kolaudace proběhla. Termín opravy byl stanoven do 31. 10. 2009. Do jaké míry se to
jednomu z největších přepravců podařilo, posuďte sami.
S tímto dílem vlaštovek se obec Vojkovice rozhodně nehodlá smířit. Budeme se
nadále prodírat houštím Českých drah a popřípadě Ministerstva dopravy ČR, a to jen
pro to, aby cestující nemuseli v třetím tisíciletí den co den absolvovat ruskou ruletu
přechodem přes koleje, kde vlaky dosahují rychlosti až 160 km/hod, a to jen pro to,
že tiskový mluvčí ČD s úsměvem na televizní kameru oznámí, že „Všechno začíná
a končí u výše finančních prostředků“.
Ono když se čas od času v domě uklidí, tak se i něco potřebného najde.

Sakrální stavby
Informace o restaurování staveb uvádí ve svém příspěvku Ing. Mirka Drobílková.

Obecní knihovna Vojkovice
Obec Vojkovice v rámci grantového řízení VISK 3 požádala o poskytnutí dotace
z Ministerstva kultury ČR s názvem „Zahájení automatizace knihovnických činností v Obecní knihovně Vojkovice“.
Náklady celkem
79 447 Kč.
Dotace ze státního rozpočtu
59 000 Kč.
Vlastní zdroje
25 447 Kč.
Knihovna se rozrostla o následující technické vybavení:
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2 počítače
software Clavius – dopor. balíček
software Clavius – ISHARE
software Clavius – revize

UPC – náhradní zdroj
tiskárna – multifunkční zařízení
čtečka čárových kódů IT 3800
2 PC stoly a 2 židle

Cílem zkvalitněného technického vybavení je zejména lepší a operativnější evidence půjčovaných a navrácených knih a možnost sledovat prostřednictvím internetu
třeba nabídku knih v obecní knihovně. Současně kvalitní výpočetní technika umožňuje pro ty, kdo mají zájem o bezplatný internet, jeho kvalitnější a rychlejší využívání.

Tělovýchovná zařízení
Pro závlahu hrací plochy byl použit závlahový systém Perrot s 12 postřikovači s certifikací TUV, UEFA. Dva plnokruhové postřikovače s krytem s umělou trávou jsou
umístěny v ose hrací plochy, ostatní jsou výsečové a jsou umístěny po obvodu plochy
cca 15 cm od postranní čáry hřiště. Spojení postřikovače s potrubím je provedeno
pomocí kloubové spojky umožňující vzájemný pohyb při pojezdu strojů. Zapojení do
sekcí je v plastových šachticích přes elektroventily MV 100 AC DN 50 s ovládacím
solenoidem. Trubní rozvod je DN 50 (PE HD PN 10 63 x 5,8 PE 80).
Automatický chod je zajištěn pomocí řídicí jednotky závlahy Compact AC 29, která
je umístěna v jednoduché buňce a bude spojena ovládacím kabelem s elektroventily.
Ovládací kabel je umístěn souběžně ve výkopu pro potrubí závlahy.
Přípojka el. proudu je provedena ze stávající skříně umístěné na betonové stěně
v prostoru asfaltové plochy.
Závlahy na hlavním fotbalovém hřišti:
celkové nálady
482 928 Kč;
dotace z rozpočtu JmK 200 000 Kč.

Dětské hřiště v areálu fotbalového hřiště
V měsíci dubnu bylo vybudováno v areálu fotbalového hřiště dětské hřiště v hodnotě 222 000 Kč.
Sestava je velice zajímavá, přístupná veřejnosti bez omezení, a areál, který provozuje Sportovní klub Vojkovice, tak obohatila i o zábavu pro ty nejmenší, kteří zde
tráví dlouhé chvíle v doprovodu svých rodičů.
Na realizaci obou dětských hřišť finančně přispěla místní firma SW MO-TECH
s.r.o. částkou 50 000 Kč a provozovatel fotovoltaické elektrárny na katastru obce,
společnost CE Solar s.r.o. částkou 100 000 Kč. Zbývající prostředky byly uhrazeny
z rozpočtu obce Vojkovice.

Oprava a odbahnění rybníka Šejba:
09/2009
– vyhotovení PD ke stavebnímu povolení;
14. 9. 2009 – žádost o vydání stavebního povolení a povolení k nakládání s povrchovými vodami;
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24. 11. 2009 – vydání pravomocného povolení k nakládání s povrchovými vodami
a stavebního povolení;
10. 12. 2009 – předání žádosti o dotaci v rámci OPŽP, prioritní osa 6 – Zlepšování
stavu přírody a krajiny;
celkové investiční náklady stavby 19 939 117 Kč;
předpokládaná výše dotace 90 % nákladů;
případná podpora JmK 5 % nákladů;
vlastní zdroje investora 5 % nákladů.
V současné době probíhá jednání o vzájemné spolupráci při výstavbě s obcí
Hrušovany u Brna.

Další události v obci v roce 2009
➤ V průběhu zimních měsíců 2008–2009 byl opět prováděn ořez vrb v lokalitě „Vojkovická vrbovna“. Jednotlivé stromy byly ořezávány občany po předchozí konzultaci se zástupci obce. Na odborné provedení dohlížel místostarosta obce pan Jindřich Toman a předsedkyně komise životního prostředí
Ing. Mirka Drobílková.
➤ 31. 1. 2009 – Dětský maškarní ples – o.s. Vojkovičáci, o.s. Tazík, obec Vojkovice.
➤ 13. 2. 2009 – humanitární sbírka pro Diakonii Broumov – obec Vojkovice.
➤ 4. 4. 2009 proběhl již 6. ročník akce nazvané Den pro Vojkovice. Na pět desítek
dětí a patnáct dospělých se společně pustilo do velkého jarního úklidu v obci i jejím bezprostředním okolí. Na pracovní dopoledne navázal odpolední táborák na
dvoře ZŠ Vojkovice, který tentokrát doplnilo také amatérské divadelní představení
„O princi Špindíkovi“.
➤ 4. 4. 2009 provedli vojkovičtí myslivci úklid Vojkovické vrbovny. Byl odklizen
veškerý odpad a bylo vysázeno cca 80 kusů nových vrb.
➤ 21. 4. 2009 - čištění místních komunikací metacím a kropicím vozem.
➤ 30. 4. 2009 v podvečer se ve Vojkovicích na místním hřišti slétly čarodějnice všeho věku, aby společně ukončily zimu a zapálily oheň, na kterém shořela zlá čarodějnice Zima. Pro všechny přítomné pak následovalo opékání špekáčků a hraní
her. Po setmění se nad Vojkovicemi objevil roj záhadných světýlek. To malé čarodějnice za pomoci dospělých pouštěly létající lampiony.
➤ 14. 5. 2009 - sběr nebezpečného odpadu, včetně zpětného odběru elektrozařízení,
který nepatří do nádob na směsný komunální odpad.
➤ Koncem měsíce května zahájila firma SELF servis, spol. s r.o., výstavbu optického propojení televizních kabelových rozvodů ve Vojkovicích se svou vlastní
páteřní sítí. Napojení kabelových rozvodů ve Vojkovicích na páteřní optickou síť
SELF servis s vysokorychlostními datovými přenosy a za využití spolehlivé špičkové technologie nové generace vznikne z televizních kabelových rozvodů výkonná multifunkční síť. Tím se stane kabelová televize ve Vojkovicích spolehlivější a kvalitnější. Ukončení prací 28. 9. 2009.
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➤ 23. 5. 2009 byli na obecním úřadě slavnostně přivítáni do života tito malí
občánci: Eliška Smejkalová, Ester Večeřová, Lucie Hausknechtová, Gabriela Jansová, Viktorie Sigmundová, Alexandr Klešík.
➤ 1. 8. 2009 – fotbalový turnaj – Memoriál Ing. Františka Hanzlíka za účasti
SK Vojkovice „A“, SK Vojkovice „B“, Hanušovice, Jiskra Hrušovany.
➤ 7. 8. 2009 – posezení u cimbálové muziky Kalíšek – obec Vojkovice. Výtěžek byl
věnován obci Záblatí postižené povodněmi.
➤ 8.–9. 8. 2009 – tradiční Vavřinecké hody – SK Vojkovice.
➤ 12. 9. 2009 se dopoledne na rybníku Šimlochy uskutečnily „Dětské rybářské závody“. Soutěžilo na čtyřicet dětí. Pořadatalé – obec Vojkovice, MS Vojkovice.
➤ 09/2009 – tenisové odpoledne pro děti. Ve dvou dnech proběhl pod dohledem
profesionálního trenéra základní výcvik pro děti – Tenisový klub Vojkovice.
➤ 26. 9. 2009 proběhl ve Vojkovicích v areálu školního dvora II. ročník Gulášového
festivalu – o.s.Tazík, ZŠ Vojkovice.
➤ 29. 10. 2009 - sběr nebezpečného odpadu, včetně zpětného odběru elektrozařízení,
který nepatří do nádob na směsný komunální odpad.
➤ 3. 10. 2009 – svatohubertská mše svatá - pan Benedikt Čupa ve spolupráci s obcí
a MS Vojkovice.
➤ 22. 11. 2009 se v Základní škole ve Vojkovicích uskutečnil velice atraktivní závod
autíček na dálková ovládání. Pořadatelé – ZŠ Vojkovice, o.s. Tazík.
➤ 4. 12. 2009 – slavnostní rozsvěcení vánočního stromu – obec Vojkovice, o.s. Tazík.
➤ 17. 12. 2009 v 16 hod. uspořádaly děti pod vedením svých učitelek, paní Věry
Kopčákové, paní Aleny Smolové a paní Lenky Zámečníkové, tradiční předvánoční vystoupení pro rodiče a rodinné příslušníky.
➤ 20. 12. 2009 – dětské divadelní představení v ZŠ – ZŠ Vojkovice.
Karel Klein, starosta obce

Mateřská škola
Poprvé v novém roce se setkáváme na stránkách Vojkovického zpravodaje. Chtěla
bych Vám popřát hodně zdraví, spokojenosti a radosti z Vašich dětí a vnoučat. Naší
školičce přeji, aby i v roce 2010 měla přízeň zřizovatele, spřátelených firem a rodičů. Všem znovu děkuji za zlepšování podmínek pro práci s dětmi a sponzorské
dary. Před Vánocemi jsme obdrželi na darovací smlouvy od firem rodičů a přátel dětí
39 500 Kč a od ostatních rodičů našich dětí 13 682 Kč. Děti měly ve školce pod
stromečkem bohatou vánoční nadílku. Každé dítě si našlo to, co ho motivovalo k radostné činnosti. Na sportovní vyžití dostaly děti novou stoupací věž se skluzavkou,
trampolínu, žíněnku, skládací kladinku, skákací míče a zvířátka, soubor tyčí a kuželů
na prolézání, odrážecí kola…; na námětové hry velkou dřevěnou farmu se spoustou
zvířátek, dřevěnou stavebnici města, lego duplo policejní stanice + panáčky, doplňky
7

Za dlouhých zimních večerů, Moravské zemské muzeum

Vánoční besídka
8

do kuchyňky…; čepičky na dramatizace pohádek, kostky, puzzle, mozaiky na procvičování jemné motoriky, nové knihy, výtvarné potřeby… Našimi hlavními sponzory
byly firmy Jambor spol. s r.o., Rozvody tepla spol. s r.o., Autoservis Blatný, Létal
transport, Hromcová Hana.
V předvánočním čase děti zhlédly několik divadelních představení, byly tradiční
besídky v MŠ – mikulášská a vánoční, starší děti tvořily v keramické dílně ZŠ a navštívily komponovaný program Za dlouhých zimních večerů v Moravském zemském
muzeu.
V listopadu se v mateřské škole konala pro rodiče přednáška Mgr. Bachorecové
z Pedagogicko – psychologické poradny o školní zralosti a výchovných problémech.
Mateřskou školu navštívila Mgr. Čejková z kliniky Logo, aby provedla odborné vyšetření výslovnosti dětí a doporučila případnou nápravu řeči dětí. Rodiče mohli při
prodejní výstavě v MŠ také zakoupit dětské knihy z nakladatelství Svojtka.
5. ledna byly zahájeny v mateřské škole edukativně stimulační skupinky pro předškolní děti s rodiči. Pod vedením učitelky z MŠ a ZŠ se děti v deseti lekcích připravují
k bezproblémovému přechodu do základní školy.
K novým aktivitám v mateřské škole patří taneční kurz Taneční školy Starlet pro
děti z naší školky, který probíhá každou středu v odpoledních hodinách.
O našich akcích Vás budu opět informovat v dalším Zpravodaji. Zatím jen malá
pozvánka do naší mateřské školy. Kdo budete mít chvilku času, přijďte se podívat
k nám do školičky a třeba si i trošku zavzpomínat při fotografiích. A kdy? V sobotu
13. března, kdy se bude konat Den otevřených dveří k 25. výročí zahájení provozu
nové mateřské školy.
Věra Kopčáková

Základní škola
Vážení občané,
školní rok se pomalu dostal do své druhé poloviny, což je příležitostí k malému
bilancování.
S podporou mnohých rodičů se nám podařilo odstartovat dlouhodobý projekt na
vybudování školní zahrady a přírodní učebny. K novému altánu na školním dvoře
přibylo ještě pískoviště a venkovní tabule, školní zahrada byla osázena prvními stromy. Na jaře proběhne další brigáda na úpravách terénu a osázení drobnější výsadbou.
Velmi úspěšné bylo též gulášové odpoledne a soutěž autíček na dálkové ovládání,
které pořádala základní škola a sdružení Tazík.
Se závěrem roku je již tradičně spojeno rozsvěcení vánočního stromu, kterého se
zúčastnila většina našich žáků, a to jak ze základní, tak i z mateřské školy. Vyvrcholením celého předvánočního období bylo divadelní vystoupení dětí a vánoční jarmark.
Kromě různých vánočních dekorací a doplňků si zde návštěvníci mohli zakoupit
útlý svazek vojkovických „pověstí“. Jedná se o literární mystifikaci, tedy o příběhy,
které vymysleli žáci 4. ročníku v rámci výuky vlastivědy. Velmi zdařilým a originálním dárkem byl též omalovánkový Kalendář pranostik. Obě dílka jsou výsledkem
několikatýdenní skupinové práce žáků.
9

Vánoční jarmark
V nejbližším období nás čeká zápis budoucích prvňáčků do základní školy
(9. 2. 2010), školní zimní olympijské hry, noční čtení a mnohé další.
Škola poskytuje svoje prostory pro cvičení žen, aerobic, keramické kurzy, nově též
Taneční škole Starlet Brno (taneční kurzy pro mladší žáky).
Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří naši školu podpořili sponzorskými
dary, pomohli při pořádání našich akcí či brigádnickou činností.
Mgr. Libuše Matyášová, ředitelka ZŠ a MŠ Vojkovice

Knihovna
Doba jede stále kupředu, všechno se nám automatizuje, digitalizuje a nejinak je to i v knihovnách.
Naše knihovna dostala dotaci na automatizaci knihovního
provozu.
Máme už dva nové počítače, nový program. Teď už zbývá
„jen“ označit všechny knihy čárovým kódem a vložit je do
počítače. Chvíli to potrvá a neobejde se to bez různých změn,
10

omezení a malých nepříjemností pro Vás, čtenáře. Proto Vás prosím o trpělivost, výsledek bude stát za to.
Program usnadní práci knihovnice a zpříjemní půjčování Vám, čtenářům. Budete si
moci mimo jiné doma přes internet vybírat ze seznamu knih, které tu máme, a případně si je rezervovat, budete mít přehled o tom, kdy a jaké jste si půjčili knihy, kdy je
máte vrátit, na jak dlouho máte zaplaceno… A bude také hlídat včasné vracení knih!
Představte si, že už existuje i elektronický knihovník. Na adrese www.ctesyrad.cz
(čtenářův sympatický rádce) Vám doporučí čtivé knihy. A pokud jste milovníci techniky, můžete si knihu stáhnout do svého počítače, do mobilu nebo do speciálních
čteček – tzv. elektronických knih.
Určitě to má své výhody, ale myslím si, že větší radost nám udělá nová, krásná,
barevná a voňavá kniha.
Jarmila Kresová

Tříkrálová sbírka
Oblastní charita Rajhrad, Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa uspořádal dne 9. 1. 2010 v obci Vojkovice
humanitární Tříkrálovou finanční sbírku. Získané prostředky ve výši 24 865 Kč budou použity k humanitárním účelům.
Obec Vojkovice děkuje všem dětem, které se v doprovodu paní Jaroslavy Štaudové
a paní Aleny Jamborové na této akci podílely.

Obnova sakrálních památek v obci Vojkovice
Kříže, boží muky a kapličky vnímáme jako neodmyslitelnou součást volné
krajiny zejména proto, že jsou pro nás symbolem trvání. Podobně jako významné stromy, kopce, křižovatky, stromořadí, rybníky nebo vesnice vyjadřují jasné sdělení: „Pamatujeme, co Ty pamatovat nemůžeš. To, že stojíme na
svém místě, je hodno úcty. Okolní krajina by bez nás nebyla úplná.“
Klvač, Musil, 2003
Jak jste se mohli na stránkách Vojkovického zpravodaje již dočíst, v uplynulém roce
získala obec Vojkovice finanční podporu na obnovu tří sakrálních staveb. Stalo se tak
díky programu „Podpora obnovy venkova“, který každoročně vyhlašuje ministerstvo
pro místní rozvoj.
Obnovy se tak dočkala socha sv. Floriana v ulici Mlýnská, litinový kříž pod lípou
na ulici Prátna a kříž nacházející se v blízkosti komunikace Vojkovice – Syrovice.
Do rekonstrukce těchto památek bylo investováno celkem 238 000 Kč, přičemž
178 000 Kč bylo pokryto zmiňovanou dotací, zbývajících 60 000 Kč uhradila obec
Vojkovice. Restaurátorské práce na všech třech památkách provedl akademický so11

chař Radomír Vavruška pod dohledem
PhDr. Elišky Lyskové z NPÚ ÚOP
v Brně a Ing. Hany Hanzlíkové z Odboru
kultury MěÚ Židlochovice.
A kam až sahá historie těchto památek?
Socha sv. Floriana v ulici Mlýnská
Socha sv. Floriana pochází z roku
1808. Toho roku byly ve Vojkovicích postaveny hned tři sochy – sv. Florian, sv.
Vavřinec a sv. Jan Nepomucký. Všechny
sochy byly dary místních obyvatel jako
poděkování za přežití povodní a požáru v roce 1802, při kterém vyhořelo 52
domů v blízkosti kostela, včetně staré
školy. Pro postavení sochy sv. Floriana
bylo původně vybráno místo před domem č. p. 33 (vedle staré školy). Socha
byla postavena na podstavec, který obepínaly čtyři sloupy s železnou mříží.
Po roce 1920 se sv. Florian musel
přestěhovat. Našlo se pro něj místo na
Mlýnské ulici, a to po sv. Vavřinci, který zase pro změnu putoval ke kostelu na
uvolněné místo po soše císaře Josefa II.,
která byla v roce 1918 odstraněna.

Kříž pod lípou před rekonstrukcí

Kříž vedle komunikace
Vojkovice–Syrovice
Kříž na cestě do Syrovic pochází
z roku 1808. Je jedním z celkem sedmi
železných křížů, které stávaly při cestách
z Vojkovic. V tomto roce jej dal postavit
Georg Holzapfel rovněž jako výraz díků
za přečkání povodní a požáru.
Kříž pod lípou v ulici Prátna
Kříž na cestě do Hrušovan je jedním
ze dvou původních křížů, které tu stály.
Oba pravděpodobně pocházely ze stejné
doby – roku 1808. Dochoval se však už
jen jeden, který nesl nápis: „WANDERT
IN DER LIEBE SO WIE CHRISTUS

Po zrestaurování
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UNS GELIEBT UND SICH FÜR UNS GEOPFERT HAT“, v českém překladu „Putujte v lásce, tak jako nás Kristus miloval a pro nás se obětoval.“
Sociolog Pavel Klvač ve své úvaze „O paměti křížů, božích muk a kapliček“ říká:
Drobná sakrální architektura byla a je součástí všedního života venkovského obyvatelstva. Vztahovaly se k ní jak každodenní rituály zbožnosti, tak sváteční kolektivní praktiky. Cestou za prací na pole či do lesa zde hospodář nezapomněl smeknout
a pokřižovat se. Ve dnech svátečních se zde zastavovala procesí. Kolem Velikonoc se
u sakrálních stavbiček ve volné krajině scházívala téměř celá obec.
Dobrý stav křížů, kapliček a božích muk spolu s jejich výzdobou byl reprezentací
světského statusu i pevné víry celé vesnice. Pověřená děvčata je zkrášlovala kytičkou
či věnečkem, sezonně například obilnými klasy. Údržbu stavby prováděl zřizovatel,
jeho potomci nebo určení opatrovníci. Boží muka či kříž a jejich okolí byla a jsou pro
místní i kolemjdoucí intimním zákoutím, místem odpočinku i zamyšlení.
A tak nezbývá než si přát, aby všechny tři obnovené památky ještě dlouho vytvářely půvabná zákoutí, která pro nás budou místem odpočinku a inspirací k zamyšlení,
a aby se zasloužené rekonstrukce brzy dočkaly i další památky v naší obci.
Na základě podkladů Mgr. Ivy Tycové a informací OÚ Vojkovice zpracovala
Ing. Miroslava Drobílková.

Poděkování starosty
Vážení spoluobčané, děkuji Vám všem, kteří před svými nemovitostmi provádíte
zimní údržbu. Jsem si vědom skutečnosti, že „chodníkový zákon” ukládá tuto povinnost obci, vnímáme i zprávy ze sdělovacích prostředků, které na tuto skutečnost
každodenně upozorňují. Ale současně podotýkám, že je naprosto mimo technické
a ekonomické možnosti obce udržovat cca 6 km chodníků a téměř 8 km místních
komunikací v bezproblémovém stavu.
Domnívám se, že ve srovnání s okolními obcemi, ale zejména s městem, jehož
primátor zmíněný zákon inicioval, si v nerovném boji se zimními úkazy vedeme relativně dobře.
O to větší můj dík a uznání patří všem, kdo tuto skutečnost chápou a obci nabídli
pomocnou ruku.

Upozornění
Upozorňujeme všechny občany, kteří již uhradili nebo budou hradit poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Vojkovice, aby si důkladně uschovali smlouvu o úhradě poplatku.
Touto smlouvou, společně s průkazem totožnosti, se bude každý občan, který bude
ukládat směsný komunální odpad nebo stavební suť na sběrný dvůr, povinen prokázat.
V případě, že se neprokáže shora uvedenými doklady, nebude mu uložení odpadu
na sběrný dvůr obsluhou umožněno.
OÚ Vojkovice
13

Vánoční turnaj Tenisového klubu Vojkovice

Členové Tenisového klubu ve Vojkovicích
přejí všem spoluobčanům pevné zdraví a mnoho sportovních úspěchů v roce 2010.
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POPLATKY v roce 2010
(poplatek za odpad, za hrobové místo,
za psa, za obecní pozemek aj.)
se budou vybírat

od 1. 2. 2010 do 30. 4. 2010
v úředních dnech (út., čt.) od 8.00 do 17.00 hod.
Poplatek za odpad zůstává ve stejné výši
jako v roce 2009, a to 500 Kč na osobu.
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JUBILEA – 1. 11. 2009 – 15. 1. 2010
Příjmení

Jméno

Věk

Ulice

Č. popisné

Elsnerová
Osička
Večeřová
Polčáková
Menšíková
Černík
Kubátová
Lukášková
Němcová
Kosina
Kőlblová
Tyc
Furch
Šulc
Sehnalová
Janíčková
Egerlová
Černá
Flodr
Iránková
Karabec
Lukášek

Hana
Jaroslav
Věra
Svatava
Marie
Rostislav
Radoslava
Hana
Milena
Petr
Vlasta
Josef
Rostislav
Vladimír
Marie
Miluše
Marie
Františka
Bohuslav
Marta
Bohuslav
Rastislav

60
60
60
60
60
60
60
60
60
65
70
75
75
75
80
80
80
84
86
86
88
90

Nádražní
Brněnská
Rajhradská
Hlavní
Mácova
Nádražní
Blatná
Mlýnská
Brněnská
Blatná
Družstevní
Hlavní
Hlavní
Hlavní
Rajhradská
Hlavní
Blatná
Rajhradská
Rajhradská
Hlavní
Blatná
Mlýnská

190
40
247
52
238
142
208
156
268
220
255
241
71
28
179
325
172
109
159
69
219
55

NAROZENÍ
Chlada
Komínek

Jan
David

21. 9. 2009
20. 11. 2009

Sportovní 351
Rajhradská 315

Dostálová Marie
Hausknecht Karel

13. 11. 2009
12. 12. 2009

Hlavní
3
Vodní 106

ÚMRTÍ

17

Vývoj vodného a stočného ve VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ
SPOLEČNOSTI, a.s. 2009 – významné svazky
Svazek
Blansko
Ivančice
Šlapanice
Tišnov
Židlochovice
Jihlava
Třebíč
Znojmo
Žďár n. Sáz.

V + S (vč. DPH)
2009
2010
index
71,33
73,43
2,9%
62,00
67,00
8,1%
66,05
70,24
6,3%
58,53
62,04
6,0%
58,98
62,59
6,1%
63,21
65,72
4,0%
65,87
67,58
2,6%
61,49
62,60
1,8%
64,20
68,00
5,9%

Vodné (vč. DPH)
2009
2010
index
35,15
36,19
3,0%
31,00
33,00
6,5%
32,05
33,58
4,8%
29,43
31,35
6,5%
29,00
30,91
6,6%
37,62
39,19
4,2%
39,31
40,37
2,7%
33,54
34,40
2,6%
37,00
38,40
3,8%

Stočné (vč. DPH)
2009
2010
index
36,18
37,24
2,9%
31,00
34,00
9,7%
34,00
36,66
7,8%
29,10
30,69
5,5%
29,98
31,68
5,7%
25,59
26,53
3,7%
26,56
27,21
2,4%
27,95
28,20
0,9%
27,20
29,60
8,8%

Ceny jsou uváděny v Kč za m3 vč. DPH.
Vývoj vodného a stočného a.s. 2009 - významné společnosti
Společnost

V + S (vč. DPH)
2008

2009

index

Vodné (vč. DPH)
2008

2009

5,0% 25,18 26,45

index

Stočné (vč. DPH)
2008

2009

index

5,0% 28,79 30,22

5,0%

Brněnské VaK, a.s.

53,97 56,67

Ostravské VaK, a.s.

51,06 56,18 10,0% 27,08 28,60

5,6% 23,98 27,58 15,0%

Pražské VaK, a.s.

51,57 53,01

2,8% 27,76 28,54

2,8% 23,81 24,47

2,8%

Severočeské VaK, a.s.

60,32 64,54

7,0% 32,22 34,49

7,0% 28,10 30,05

6,9%

Severomoravské VAK, a.s.

49,32 54,54 10,6% 25,88 28,62 10,6% 23,44 25,92 10,6%

Slovácké VaK Uh. Hradiště, a.s.

55,70 58,53

5,1% 28,78 30,63

6,4% 26,92 27,90

3,6%

Středomoravská vod. Olomouc, a.s. 57,91 62,80

8,4% 28,77 31,08

8,0% 29,14 31,72

8,9%

Šumperská provozní vod. spol., a.s. 53,19 59,42 11,7% 26,38 29,99 13,7% 26,81 29,43

9,8%

VaK Břeclav, a.s.

59,95 62,13

3,6% 29,43 30,52

3,7% 30,52 31,61

3,6%

VaK Hodonín, a.s.

53,69 55,32

3,0% 26,13 26,93

3,1% 27,56 28,39

3,0%

VS Chrudim, a.s.

58,20 67,49 16,0% 32,90 36,74 11,7% 25,30 30,75 21,5%

VaK Karlovy Vary, a.s.

47,06 50,17

VaK Kroměříž, a.s.

52,84 58,10 10,0% 27,00 29,70 10,0% 25,84 28,40

9,9%

VaK Prostějov, a.s.

55,06 59,20

7,5% 30,18 32,45

7,5% 24,88 26,75

7,5%

VaK Přerov, a.s.

53,00 56,00

5,7% 33,00 34,00

3,0% 20,00 22,00 10,0%

VaK Vyškov, a.s.

55,50 59,00

6,3% 30,00 30,50

1,7% 25,50 28,50 11,8%

VaK Zlín, a.s.

57,30 62,97

9,9% 30,57 33,59

9,9% 26,73 29,38

6,6% 27,75 29,67

6,9% 19,31 20,50

6,2%

9,9%

Karel Klein, místopředseda VaK Židlochovicko
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Kulturní a sportovní kalendář na rok 2010
LEDEN

23. 1. SK Vojkovice
31. 1. o.s. TAZÍK
TK Vojkovice
sokolovna
Základní škola
Vojkovice

– Společenský ples – 20.00
– Dětský maškarní ples – 14.00
– tenis v Modřicích – sobota 18.00–20.00
– tenis – středa 18.00–20.00, neděle 9.00–11.00
– cvičení pro ženy – pondělí, středa 18.30–20.00
– aerobik – pondělí, středa 20.00–21.30
– keramika pro dospělé – pondělí 18.00–19.30

ÚNOR

26. 2.

– Obecní ples – 20.00
– Pohlednicí do minulosti
– tenis v Modřicích – sobota 18.00–20.00
– tenis – středa 18.00–20.00, neděle 9.00–11.00
– cvičení pro ženy – pondělí, středa 18.30-20.00
– aerobik – pondělí, středa 20.00–21.30
– keramika pro dospělé – pondělí 18.00–19.30

BŘEZEN

Obecní úřad Vojkovice
1.–4. 3. o.s. TAZÍK
27. 3.
TK Vojkovice
sokolovna
Základní škola
Vojkovice
13. 3.

DUBEN
24. 4.
30. 4.

KVĚTEN 1. 5.

-

Obecní úřad Vojkovice
o.s. TAZÍK
TK Vojkovice
sokolovna
Základní škola
Vojkovice

– Vítání občánků
– expedice „Po stopách sněžného muže´´
– Den pro Vojkovice
– otevřený tenisový turnaj v Modřicích
– tenis – středa 18.00–20.00, neděle 9.00–11.00
– jarní brigáda na školní zahradě
– cvičení pro ženy – pondělí, středa 18.30–20.00
– aerobik – pondělí, středa 20.00–21.30
– keramika pro dospělé – pondělí 18.00–19.30
Mateřská škola Vojkovice – Den otevřených dveří k 25. výročí otevření MŠ

Obecní úřad Vojkovice
o.s. TAZÍK
SK Vojkovice
sokolovna
TK Vojkovice
Základní škola
Vojkovice

– divadelní představení – DBP v Brně
– Kuličkiáda
– Pálení čarodějnic
– tenis – středa 18.00–20.00, neděle 9.00–11.00
– tenis v Modřicích – sobota 18.00–20.00
– cvičení pro ženy – pondělí, středa 18.30–20.00
– aerobik – pondělí, středa 20.00–21.30
– keramika pro dospělé – pondělí 18.00–19.30
– Den pro Vojkovice

Obecní úřad Vojkovice
o.s. TAZÍK
TK Vojkovice
sokolovna
Základní škola
Vojkovice

– Výstup na kopec Výhon
– Květinová burza
– Dětský tenisový den v Rajhradě
– tenis – středa 18.00–20.00, neděle 9.00–11.00
– Květinová burza ve spolupráci s TAZÍKEM
– cvičení pro ženy – pondělí, středa 18.30–20.00
– aerobik - pondělí, středa 20.00-21.30
– keramika pro dospělé – pondělí 18.00–19.30
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ČERVEN
5. 6.

Obecní úřad Vojkovice – Rybářské závody pro děti
– Rybářské závody pro dospělé
o.s. TAZÍK
– Pohádková cesta
SK Vojkovice
– Memoriál Ing. Františka Hanzlíka
(fotbalový turnaj)
TK Vojkovice
– tenisový turnaj v rekreačním středisku Baldovec
(lanové centrum aj.)
sokolovna
– tenis – středa 18.00–20.00, neděle 9.00–11.00
Základní škola
– cvičení pro ženy – pondělí, středa 18.30–20.00
Vojkovice
– aerobik – pondělí, středa 20.00–21.30
– keramika pro dospělé – pondělí 18.00–19.30

ČERVENEC 1. 7.–10. 7.
SRPEN
ZÁŘÍ

o.s. TAZÍK

SK Vojkovice
18. 9.

– letní tábor Opatov
– Vavřinecké hody, průvod stárků

o.s. TAZÍK
TK Vojkovice

– 3. ročník Gulášového festivalu
– tenisový turnaj v Olšanech
– Dětský tenisový den v Rajhradě
sokolovna
– tenis – středa 18.00–20.00, neděle 9.00–11.00
Základní škola
– Gulášový festival ve spolupráci s Tazíkem
Vojkovice
– cvičení pro ženy – pondělí, středa 18.30–20.00
– aerobik – pondělí, středa 20.00–21.30
– keramika pro dospělé – pondělí 18.00–19.30
Mateřská škola Vojkovice – vycházka rodičů s dětmi

ŘÍJEN

Obecní úřad Vojkovice
sokolovna
Základní škola
Vojkovice

– divadelní představení – DBP v Brně
– tenis – středa 18.00–20.00, neděle 20.00–21.30
– cvičení pro ženy – pondělí, středa 18.30–20.00
– aerobik – pondělí, středa 20.00–21.30
– keramika pro dospělé – pondělí 18.00–19.30

LISTOPAD

o.s. TAZÍK
sokolovna
Základní škola
Vojkovice

– závody autíček na dálkové ovládání
– tenis – středa 18.00–20.00, neděle 9.00–11.00
– cvičení pro ženy – pondělí, středa 18.30–20.00
– aerobik – pondělí, středa 20.00–21.30
– keramika pro dospělé – pondělí 18.00–19.30
– Výstava poštovních holubů

SCHPH
PROSINEC

Obecní úřad Vojkovice – Rozsvěcení vánočního stromu
(vystoupení dětí ZŠ a MŠ)
– Vánoční koncert ŽDS Skřivánek
o.s. TAZÍK
– Mikuláš
TK Vojkovice
– Klubový tenisový turnaj v Modřicích
sokolovna
– tenis – středa 18.00–20.00, neděle 9.00–11.00
Základní škola
– jarmark
Vojkovice
– divadlo
– cvičení pro ženy – pondělí, středa 18.30–20.00
– aerobik – pondělí, středa 20.00–21.30
– keramika pro dospělé – pondělí 18.00–19.30
SCHPH
– Výstava poštovních holubů
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Silnice v ulici Hlavní před rekonstrukcí

Silnice v ulici Hlavní po rekonstrukci

Místní komunikace v ulici Mlýnské před rekonstrukcí

Místní komunikace v ulici Mlýnské po rekonstrukci
Vojkovický zpravodaj – vydává Obecní úřad ve Vojkovicích

