
Slovo starosty
Vážení občané,
nastala opět chvíle Vás informovat o všem aktuálním, co se od vydání předchozího 

Vojkovického zpravodaje v naší obci událo.
Byl bych rád, abyste vše, o čem se v následujících řádcích zmíním, vnímali jako 

ryze můj subjektivní pohled. Podstatně více objektivity je obsaženo v usneseních 
kolektivních orgánů, jako jsou rada obce, zastupitelstvo obce a v neposlední řadě 
v pocitech a poznatcích Vás občanů.

Pokud bych se pokusil vyjmenovat i ty nejvýznamnější události dopodrobna, 
obnášelo by to vydání velmi rozsáhlé publikace.

Proto pouze rámcově a věcně.
Projektová dokumentace na rekonstrukci základní školy je vyhotovena a obec 

požádala o zahájení územního řízení. Na projektovou dokumentaci (na všechny III. 
stupně) poskytnul obci dotaci Jihomoravský kraj, a to ve výši 450 tis. Kč. Po vydání 
územního rozhodnutí bude vyhotovena projektová dokumentace ke stavebnímu povolení 
a zahájeno stavební řízení. Po posouzení rozsahu stavebních činností zhotovitelem PD 
jsou předpokládány aktuální náklady na realizaci cca 14 – 15 mil. Kč (vč.19 % DPH). 
Skutečné náklady na rekonstrukci vyplynou až z veřejné obchodní soutěže.

Dalším projektem je dílčí rekonstrukce budovy OÚ, která spočívá ve výměně oken, 
vybudování sedlové střechy pro případné následné využití v budoucnosti a opravě 
sociálních zařízení v celém objektu. Špatný technický stav oken a pultové střechy 
je totiž příčinou vysokých nákladů na provoz. Přípravné činnosti na částečnou 
rekonstrukci budovy OÚ jsou cca ve stejné rovině jako v případě základní školy.

Na obě shora uvedené investiční akce byly vyhotoveny investiční záměry a bude 
požádáno o poskytnutí dotačních prostředků z příslušných grantů.

V současné době probíhají činnosti na pasportizaci obecních komunikací 
a dopravního značení v obci.V prvé fázi bude nezbytně nutné s ohledem na bezpečnost 
silničního provozu nainstalovat dopravní značky upravující přednost v jízdě 
v místech křížení s komunikacemi II. a III. třídy. Pasport dopravního značení bude 
po jeho připomínkování ze strany Dopravního inspektorátu Brno-venkov a následně 
zastupitelstva obce předán na odbor dopravy v Židlochovicích s žádostí o vydání 
rozhodnutí ve věci stanovení dopravního značení.

Bylo učiněno několik významných zásahů souvisejících s údržbou životního 
prostředí, zejména v lokalitě za mlýnem. Zde patří poděkování předsedkyni komise 
životního prostředí Ing. Miroslavě Drobílkové a paní Haně Lukáškové, která již léta 
se svým manželem působí jako neofi ciální správce této významné lokality, dnes již 
s názvem Vojkovická vrbovna. Hlavní část vrb byla ošetřena již v průběhu podzimu r. 
2006 a jara 2007. Na zbývající údržbu vrb rostoucích v těžko přístupných podmínkách 
požádala obec o dotaci Agenturu ochrany přírody a krajiny. Dotace je již nyní ve výši 
46 tis. Kč obci přiznána a činí 60 % uznatelných nákladů na ořez vrb. Ořez bude 
proveden odbornou fi rmou v období vegetačního klidu v letošním roce.
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Na místním hřbitově byla dokončena rekonstrukce nového pohřebiště. Byly doplněny 
všechny desky v kolumbáriu, opravena zpevněná plocha v kolumbáriu a chodník byl 
opatřen zámkovou dlažbou. Byla provedena údržba pergolí a popínavých rostlin. Vše 
za celkovou cenu 75 tis. Kč.

Fenomén, se kterým se nejen já, ale i všichni občané každodenně setkáváme, má 
název „veřejný pořádek“, respektive „veřejný nepořádek“. Ať již se jedná o neomalené 
odkládání odpadu mimo místa k tomu určená (divoké skládky), nebo o využívání služeb 
souvisejících s likvidací odpadů určitou skupinou občanů a některých podnikatelů, 
a to na úkor jiných. Je to v zásadě jednak projev naprosté bezohlednosti na straně jedné 
a velmi nekvalitní obsahová stránka obecně závazné vyhlášky, která řeší nakládání 
s odpadem na území obce, na straně druhé. Obec zadala zpracování návrhu obecně 
závazné vyhlášky „O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“ renomované 
společnosti. Tato vyhláška by měla po schválení v zastupitelstvu obce na podzim t. r. 
shora uvedené zdeformované vztahy narovnat.

Dalším velmi častým jevem je rušení nočního klidu v období od 22.00 hod. do 06.00 hod. 
Tento problém se objevuje na celém území obce, ať již v letních zahrádkách restaurací, 
nebo po skončení kulturních a sportovních akcí jejich účastníky. Přestupku se dopouští 
každý, kdo obtěžuje svoje okolí nadměrným hlukem. Obec bude prostřednictvím obecní 
policie tento jev v souladu se zákonem o přestupcích postihovat.

Zákon o přestupcích
Přestupky proti veřejnému pořádku

§ 47
(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

a) neuposlechne výzvy veřejného činitele při výkonu jeho pravomoci,
b) poruší noční klid,
c) vzbudí veřejné pohoršení,
d)  znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné 

zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství,
e)  úmyslně zničí, poškodí, znečistí nebo neoprávněně odstraní, zamění, pozmění, 

zakryje nebo přemístí turistickou značku nebo jiné orientační označení,
f)   poruší podmínky uložené na ochranu veřejného pořádku při konání veřejných 

tělovýchovných, sportovních nebo kulturních podniků anebo v místech 
určených k rekreaci nebo turistice,

g)   poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný 
objekt nebo veřejně prospěšné zařízení,

h)  neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpadky nebo odpady mimo 
vyhrazená místa.

(2)  Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až d) lze uložit pokutu do 1 000 Kč, za 
přestupek podle odstavce 1 písm. e) a f) pokutu do 3 000 Kč a za přestupek podle 
odstavce 1 písm. g) a h) pokutu do 50 000 Kč. 
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A nyní pro změnu již zase něco příjemnějšího.

Vážení spoluobčané,
nastalo období prázdnin, dovolených a s tím spojený odpočinek po celoročním 

shonu.
Přeji Vám všem příjemné zážitky, nerušené prožití dovolených v místech, které jste 

si zvolili, načerpání sil hlavně psychických a šťastný návrat zpět do Vašich domovů 
a zaměstnání, jen s hezkými vzpomínkami.

Karel Klein, starosta

Rekonstrukce základní školy
Architektonické řešení
Budova základní školy byla postavena v roce 1925. Původně byla část objektu se 

dvěma a část s jedním nadzemním podlažím, obě podlaží byla ukončena sedlovými 
střechami s valbami, což přineslo budově vyvážený architektonický ráz stavby z první 
republiky v souladu s charakterem výstavby v obci.

V šedesátých a sedmdesátých letech docházelo k drobným stavebním úpravám 
objektu. 

Ve druhé polovině osmdesátých let byla provedena jeho zásadní rekonstrukce, 
která zahrnovala mimo jiné zrušení sedlových střech, nástavbu jednopodlažní části 
a ukončení celého objektu plochou střechou. Tímto zásahem byl původní ráz objektu 
zcela odstraněn a objekt dostal typický „krabicový“ charakter té doby.
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Architektonické řešení stávajícího objektu je tedy poplatné době rekonstrukce. 
Jedná se o členěný objekt s plochou střechou tvaru protáhlého kvádru (nehodící se 
do charakteru zástavby obce) s nevyváženými proporcemi. Sokl objektu je obložen 
nevzhledným kabřincem, fasáda je šedá, na mnoha místech již zašlá.

Nástavbou objektu dojde ke kladné změně jeho charakteru v souladu s místní 
zástavbou obce.

Na objektu budou provedeny nové sedlové střechy, pod nimiž vzniknou nové 
podkrovní místnosti. 

Dále bude provedena výměna oken a kontaktní zateplovací systém s novým 
barevným řešením fasád a soklu.

Základní škola

Rytířská škola – Mitrov
Jako každý rok i letos jsme se vypravili na školu v přírodě do Lesního penzionu 

Podmitrov. Letošní zaměření bylo na středověk, a to období rytířů a rytířských 
turnajů. Příjezdem na Podmitrov se z každého žáka stal uchazeč o rytířské ostruhy. 
Uchazeči plnili řadu úkolů a postupně se stávali pážaty, panoši a rytíři. Ti nejlepší 
dokonce rytíři se zlatou stuhou. Mezi připravené úkoly patřilo nakreslit erb svého 
rodu, zúčastnit se rytířského turnaje, vymyslet pověst o hradu Mitrov, zbavit hrad 
přemnožených hlodavců, lovit zvěř a sbírat léčivé rostliny. Uchazeči se rovněž vydali 
obhlédnout vedlejší panství hradu Pernštejna, kde je zastihla taková průtrž mračen, až 
jim v botách čvachtalo.

Poslední večer proběhlo hledání pokladu – truhlice plné zlatých mincí – na zříce-
nině Mitrov a poté slavnostní pasování rytířů do řádu rytířů z Mitrova. Každý rytíř 
dostal podíl z nalezeného pokladu.

Rytířskou školu jsme zakončili táborákem s opékáním vuřtů. Domů jsme se vrátili 
unavení, vyčerpaní, ale spokojení.

Organizace školního roku 2007/2008

1. pololetí 3. září 2007 – 31. ledna 2008

2. pololetí 1. února 2008 – 27. června 2008

Podzimní prázdniny 25. října – 26. října 2007

Vánoční prázdniny 22. prosince 2007 – 2. ledna 2008

Pololetní prázdniny 1. února 2008

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny takto: 18. 2. – 24. 2. 2008.
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Mateřská škola

Kromě každodenní výchovně vzdělávací práce pořádá naše MŠ plánované akce 
v mateřské škole i mimo ni.

Tradičními akcemi jsou besídky. Konala se mikulášská, vánoční, besídka ke Dni 
matek. 

Ke konci školního roku bude slavnostní akce Rozloučení s předškoláky.

Tradicí je i několikadenní oslava Dne dětí sportovními soutěžemi s odměnami, 
dětskou diskotékou, návštěvou Lumbardy, hledáním pokladu a stopovanou 
v náročnějším terénu.

V mateřské škole se v letošním školním roce konalo několik divadelních představení 
– např. výchovné pohádky Popletený školní den, Kubův bolavý zoubek, maňáskové 
divadlo Sluníčko vystoupilo s klasickými pohádkami Hrnečku vař, O zlaté rybce a O 
Smolíčkovi.

Z dalších akcí v MŠ – maškarní ples se soutěžemi a diskotékou; červený den 
s oslavou Valentýna a výrobou srdíček; masopust s výrobou kornoutových čepic 
a masopustním rejem po školce. Příchod jara jsme uvítali žlutým dnem ve žlutém 
oblečení s výrobou sluníček, tancováním a řešením jarních úkolů, malováním jarních 
obrázků před školkou.

Z mimoškolních aktivit se nám podařilo zorganizovat dva zájezdy do divadla 
Radost v Brně na představení Zvířátka a loupežníci a pohádku O Šípkové Růžence. 
Předškolní děti navštívily výstavu O hračkách, hrách a hraní v Dětském muzeu 
Moravského zemského muzea v Brně. Velmi se jim líbila. S hračkami a pomůckami 
jsme si i pohráli a vyzkoušeli si, k čemu slouží.

V lednu si děti prohlédly na Špilberku výstavu ilustrací Radka Pilaře Jak se Rumcajs 
dostal na Špilberk a připomněly si některé zajímavosti v Brně (drak, kolo ad.).

Uskutečnily se pěší výlety k rybníkům u Hrušovan a v Šimlochu, do parku 
v Židlochovicích.

Pro rodiče s dětmi jsme uspořádali sobotní vycházku na Výhon s opékáním špekáčků 
a také výlet do Strážnice s návštěvou skanzenu s programem Abeceda řemesel. 
Navštívili jsme zoo v Jihlavě.

Pravidelně od února do konce školního roku jezdily děti jednou týdně na před-
plavecký výcvik do Blučiny. Zhlédly také divadelní představení v ZŠ hrané žáky 
školy Toulky českou historií a divadelní představení Brněnské pověsti. Předškolní děti 
navštívily své kamarády při výuce v 1. třídě, vystupovaly při rozsvícení vánočního 
stromu i při vítání nových občánků.

Tolik stručně o našich akcích v uplynulém školním roce.
Přeji všem dětem i jejich rodičům pěkné prázdniny. 
 Věra Kopčáková
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Obecní knihovna Vojkovice

adresa: Hrušovanská 214, budova Obecního úřadu Vojkovice

knihovnice: Jarmila Kresová

půjčovní doba: středa 15 - 18 hod.

e-mail: mkvojkovice@volny.cz

web.stránky: www.knihovnavojkovice.wz.cz 

Dne 27. února uspořádala Obecní knihovna Vojkovice besedu nazvanou Puto -
vání do Santiaga de Compostella. O své zážitky z netradiční cesty se podělili 
manželé Novákovi, kteří se v minulém roce vydali na pěší, přes 800 kilometrů 
dlouhou pouť Španělskem. Ti, co si přišli vyprávění poslechnout, mohli ob-
divovat nevšední krajinu i architekturu na fotografi ích z cesty, prolistovat alba 

s pohlednicemi nebo se 
seznámit s publikacemi 
pojednávajícími o cestě 
do vzdáleného poutního 
místa.

19. března 2007 při-
jala naše pozvání na 
besedu s dětmi v Hru-
šo vanech a ve Vojko-
vicích spi so vatelka Ivo-
na Březi nová.

Ve škole už čekaly 
děti, které se na ni při-
pravovaly a přečetly 
všechny její knihy, které 
v knihovně máme.

Paní Březinová nám 
povyprávěla o tom, že 
už v pěti letech vědě-
la, že bude spisovatel-
kou, o své první kníž-
ce Panáček Paneláček, 
o tom, jak vzniká kniha, 
dovezla čerstvě vyda-
nou knihu Zuby neh-
ty, kterou jsme viděli 
jako první, a trpělivě 
odpovídala na spoustu 
dotazů. 
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Paní spisovatelka dostala za své knihy pro děti několik ocenění – Zlatá stuha, 
Suk, Cena nakladatelství Albatros, kniha Začarovaná třída byla zapsána v r. 2004 
na čestnou listinu Mezinárodního sdružení pro dětskou knihu a dětští čtenáři ji 
pasovali na rytířku Řádu krásného slova.

Likvidace odpadů

Vážení občané,
v minulém vydání Vojkovického zpravodaje jsem uvedl, že jedním z problémů, 

kterými se bude trvale zabývat zastupitelstvo obce, je dodržování zákonů a obecně 
závazných předpisů v oblasti péče o životní prostředí. Pro nakládání s odpady je 
připravována změna obecně závazné vyhlášky a částečně i změna systému sběru 
odpadů. 

Jen v krátkosti zde připomenu povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech a na něj 
navazující vyhlášky obce.
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Povinnosti fyzických osob (občanů obce)

1. Třídit veškerý vyprodukovaný odpad na:
 nebezpečný odpada)  (oleje, akumulátory, baterie, nádoby se zbytky škodlivin 
atd., podrobně viz příloha č.1 vyhlášky obce č. 1/2001);
 ne-nebezpečný – tzv. b) ostatní odpad (plasty, papír, sklo, železné kovy, textil, 
stavební odpady, objemný odpad a směsný komunální odpad).

2. Shromažďovat vytříděný odpad odděleně
  K tomuto účelu jsou obecním úřadem:
a)  zajišťovány tzv. ambulantní svozy, kdy mají občané možnost předat nebezpečné 

odpady přímo odborné fi rmě zabývající se likvidací těchto odpadů;
b)  zřízena stanoviště se sběrnými nádobami pro příslušný druh ostatního 

odpadu (kontejnery na plast, sklo, papír, velkoobjemové kontejnery na stavební 
a objemný odpad ve sběrném dvoře).

Pro shromažďování odpadu z domácností, ze kterého již byly vytříděny výše 
uvedené složky nebezpečného a ostatního odpadu, pro tzv. nevytříditelný zbytek, 
slouží sběrné nádoby (popelnice) v sídlech občanů.

Tento systém je zaveden, spravován a částečně fi nancován obcí, částečně je hrazen 
z poplatků občanů. Zahrnuje nejen vyvážení popelnic z domácností, ale i pronájem 
velkokapacitních kontejnerů a nádob na vytříděný odpad, likvidaci odpadů z těchto 
shromažďovacích míst, zřízení a provoz sběrného dvora, odvoz nebezpečných odpadů 
formou ambulantního sběru atd.

Má sloužit občanům obce a majitelům rekreačních objektů v katastru obce a je 
pro ně závazný.

Není určen pro odkládání odpadů z podnikatelské činnosti!

Povinnosti právnických osob a fyzických osob 
oprávněných k podnikání (podnikatelů)

Při produkci odpadů z podnikatelské činnosti platí stejné zásady jako u odpadů 
z domácností (třídění, oddělené shromažďování), které vychází ze zákona 
o odpadech. Mimo to je však podnikatel povinen (ve stručnosti):
•  vést průběžnou evidenci o produkci odpadů;
•  být schopen doložit, komu a v jakém množství předal vyprodukované odpady;
•  předávat odpady pouze oprávněným fi rmám, které mají oprávnění k převzetí těchto 

odpadů;
•  pokud produkuje nebezpečné odpady, musí mít tzv. souhlas k nakládání 

s nebezpečnými odpady, vydaný příslušným úřadem, odborem životního prostředí.
Tyto a další náležitosti musí mít, neboť je to jeho povinnost stanovená zákonem 

o odpadech. Musí být schopen prokázat jejich splnění případné kontrole orgány 
ochrany životního prostředí. Jejich nesplnění je pak vždy „oceněno“ pokutou!
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Pokud je podnikatelem občan v téže obci nebo ve stejném čísle popisném, platí 
pro něj povinnosti stanovené jak pro občany, tak pro podnikatele. Čili s odpady ze 
své domácnosti musí nakládat v souladu s obecní vyhláškou jako občan obce, ale 
s odpady ze své podnikatelské činnosti jako podnikatel, a to podle zákona o odpadech 
se vším všudy (samostatné nádoby na odpad, evidence produkce atd.). Neobstojí 
argument toho, kdo podniká ve svém bydlišti, že má zaplacený poplatek stanovený 
obcí pro občany. 

Pro odpady z podnikatelské činnosti v obci nejsou určeny ani ambulantní svozy, ani 
sběrný dvůr, ani nádoby na vytříděný odpad. Tyto prostředky mají sloužit především 
občanům!

Využít systému zavedeného obcí může podnikatel pouze u komunálních odpadů 
(plast, papír, sklo a další po dohodě s obecním úřadem), ale jen pokud má s obcí 
uzavřenou smlouvu, která musí vždy obsahovat výši sjednané ceny za tuto službu.

Pokud podnikatel smlouvu uzavřenou nemá, musí se o všechny odpady ze své 
činnosti postarat sám, respektive uzavřít si smlouvy a zajistit likvidaci přímo od fi rem 
oprávněných k nakládání s odpady.

Karel Klein, starosta

Mrazík

V sobotu 16. června 2007 se uskutečnila již druhá zábavná pohádková cesta, 
jejímiž pořadateli bylo občanské sdružení Vojkovičáci ve spolupráci s obcí Vojkovice 
a mateřskou školou.

V letošním roce se děti, ale i jejich dospělí průvodci, ponořili do děje na motivy 
oblíbené ruské pohádky Mrazík. Počasí nám přálo, a tak se na startu sešel velký počet 
účastníků. Každý „poutníček“ dostal kartičku se svým jménem a vyznačenými čísly 
stanovišť, které měl absolvovat.

Trasa vedla od bistra na ulici Blatná přes hlavní silnici na ulici Vodní, kde bylo 
první stanoviště: Marfušku ležící v posteli štípou komáři, představovaní nafukovacími 
balónky, a její matka nestačí obtížný hmyz odhánět… Soutěžící měli za úkol pomocí 
plácačky „komáry“ zneškodnit.

Jakmile se jim to podařilo, mohli pokračovat v cestě hned na vedlejší stanoviště, kde 
Nastěnka pletla punčošku, kterou jí macecha přikázala dokončit do východu slunka. 
Ale běda, kohout už kokrhá, sluníčko vychází, děti musí Nastěnce pomoci, aby úkol 
zvládla. A tak si každý ze soutěžících na tomto stanovišti vyrobil svou punčošku za 
pomoci pastelek, nůžek a čtvrtky papíru.

Poté se soutěžící pustili do polí po vzoru Ivánka, který se podle pohádky vydal do 
světa na zkušenou. Na stanovišti u stodoly si měl každý vybrat z hromádky věcí ty, se 
kterými by se ve světě určitě neztratil.

Cestou na švarného Ivánka čeká nejedna nástraha, nejedno pokušení… vdavekchtivé 
děvy, které dokonale ztvárnily paní učitelky z mateřské školy, ho na cestě řádně 
zdržely, pustily ho až po projití slalomu pozpátku podle zrcátka, do kterého Ivánek 
tak rád hleděl.
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Nemalou zkoušku připravil Ivánkovi dědeček Hříbeček v podobě překonání úseku 
na dřevěných chůdách a velkých plechovkách.

Další nástraha čekala Ivánka v lese v podobě zlých, ale hloupých loupežníků. 
Zatímco se prali o cetky, které jim Ivánek předhodil, byli obráni o kyje, své nejhroznější 
zbraně. Ty jim soutěžící v roli Ivánka museli zahodit co nejdál.

Za odměnu byl Ivánek v pohádce odměněn lukem a šípy, které si soutěžící vyzkoušeli 
hned na dalším stanovišti při lovu divokých hus.

Dalším úkolem bylo zahrát si roli Nastěnky, která na příkaz zlé macechy musela 
zalévat suchý pařez, dokud nerozkvete. Našim soutěžícím po důkladném zalití, stejně 
jako nešťastnici Nastěnce, opravdu rozkvetl. 

Ale poté se namyšlený Ivánek proměnil v medvěda. A tak soutěžící na dalším 
stanovišti dostávají masku medvěda. Nasadili si ji a absolvovali náročné prolézání 
labyrintem, čímž se z medvědí podoby osvobodili.

Na své pouti museli účastníci po vzoru Ivánka konat dobré skutky. Potkali 
také žebráka, kterému pomáhali vydolovat mince z hromady písku, a pak muse-
li pomoci stařence nosit na zádech otýpku dříví, dokonce s pannou, která před-
stavovala samotnou stařenku. Jenže před tím, než se naši účastníci setkali s ne-
mohoucí stařenkou, museli v sobě najít dost odvahy a přejít přes improvizova-
ný můstek nad mlýnským náhonem. Musíme pochválit jeho stavitele, protože 
můstek posloužil opravdu na jedničku! 
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Další stanoviště měli na starosti medvědi. Byl jím plácek doslova posetý obrovskými 
hřiby, které soutěžící medvědům pomáhali sbírat.

Ivánek se na své cestě po světě setkal také s babou Jagou. Všichni si určitě 
vzpomenete, jak se o chaloupku na kuří nožce přetahovali. Stejnou situaci zažili 
i naši soutěžící v roli Ivánka. Rozzlobená baba Jaga, která samozřejmě boj 
o chaloupku prohrála, seslala na Ivánka své čáry a ten musel na dalším stanovišti 
projít kolem kmene tak, aby ho nevzbudil. A věřte, že několikrát měl namále!!! 

Dál už se v Nastěnčině vesnici chystaly námluvy rozmazlené Marfušky. Nejdříve ji 
matka náležitě připravila, namalovala jí tvářičky a všelijaké obrázky i jinde na těle, aby 
Marfušku před ženichem představila v nejlepším světle, ale hned na dalším stanovišti 
se ukázalo, že Marfuša jako hospodyně nestojí za nic. Když měla ženichovi připravit 
husí jatýrka, vše ztroskotalo na její neschopnosti chytit husy, které jí s hlasitým 
kejháním utekly na rybník. Bylo na soutěžících, aby se v dětském bazénku nějakou 
husu pokusili ulovit pomocí udičky.

Pak už děti čekalo jen krmení Marfuši. Byla už tak líná, že ani lžíci se jí zvedat 
nechtělo, a tak jí soutěžící museli pomoci. Měli za úkol nakrmit fi gurínu kaší 
připravenou z mouky a vody tak, aby co nejméně vylili.

Na posledním stanovišti čekal děti dědeček Mrazíček. Všímaví soutěžící mu měli 
nakreslit, co si po cestě zapamatovali.

Nakonec si všichni opekli párek, dosyta se najedli a napili. Dokonce i stánek 
s cukrovou vatou a různými cukrlaty i nafukovací skákací hrad se v cíli objevily, a tak 
bylo veselo a o zábavu postaráno. Poté se „poutníčci“ pomalu rozcházeli do svých 
postýlek.

Závěrem bychom rádi poděkovali všem účinkujícím, kteří si odepřeli radost 
absolvovat cestu se svými dětmi nebo vnuky či vnučkami a věnovali svůj čas přípravě 
kostýmů a rekvizit. Hlavní dík patří Dáši Šafrové, která svým elánem a pílí byla 
hnacím motorem většiny z nás. Díky ní vznikly kulisy, které jsme mohli vidět po celé 
trase našeho putování.

Co nového v okolí Vojkovic…

V minulém čísle jste si na tomto místě mohli přečíst povídání o vojkovickém 
poustevníkovi neboli páchníku hnědém žijícím v kmenech dutých vrb. Kromě zpráv 
z vrbovny vám tentokrát přinášíme i nejnovější informace o vojkovických rybnících. 

Vojkovická vrbovna
V lednu letošního roku bylo ve spolupráci s místními obyvateli zahájeno ořezávání 

vrb na obecních pozemcích. V průběhu vegetačního klidu (tedy do 31.3.) se v katastru 
Vojkovic podařilo ořezat více než 130 hlavatých vrb, přičemž většina z nich se 
nacházela právě na pozemcích obce. V uvolněných místech byly provedeny výsadby 
nových vrb, bohužel vzhledem k extrémně suchému počasí většina řízků nepřežila 
a výsadbu bude třeba v nadcházejícím roce zopakovat. 
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11. května přivítala Vojkovická vrbovna návštěvu zástupců Akademie věd ČR 
a studentů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Veškeré práce provedené 
v obnovované části vrbovny byly vyhodnoceny jako velmi kvalitně provedené. 
Informace, že se tak podařilo ve spolupráci pouze s místními obyvateli, sklidila 
náležitou pochvalu. Na tomto místě je třeba poděkovat všem, kdo se zapojili do práce, 
v čele s paní Lukáškovou, která zajišťovala koordinaci prací. Vezmeme-li v úvahu 
celkový počet vrb v katastru a fakt, že ořez vrb je třeba opakovat po cca 4-6 letech, 
je zřejmé, že pokud by se podařilo stejným tempem postupovat i v dalších letech, 
Vojkovická vrbovna se o svoji budoucnost bát nemusí. 

Vojkovické rybníky
Nemalá pozornost byla v uplynulých měsících věnována také dvěma rybníkům 

nacházejícím se v katastru obce Vojkovice – Šejbě a Šimlochu. 
Vegetační sezóna začala pro prvně jmenovaný rybník, Šejbu, nevesele. Chybějící 

povolení pro nakládání s vodami, které v minulých letech nedokázal Rybářský svaz jako 
nájemce rybníka zajistit, se stalo důvodem, proč zůstal rybník vypuštěný. V současné 
době probíhají ze strany obce Vojkovice intenzivní jednání a snahy o jeho získání a tím 
i legalizaci. Mezitím došlo k částečnému samovolnému napuštění rybníka. Okamžitě 
se stal útočištěm pro celou řadu především ptačích druhů. Vzhledem k výstavbě 
obchvatu obce Hrušovany, která se (byť okrajově) dotkne i tohoto rybníka, nebude 
bohužel možné jeho plné napuštění až do doby, kdy bude stavba ukončena. 

O nic jednodušší není ani situace druhého rybníka, Šimlochu. V roce 2003 zde 
bylo provedeno odbahnění a revitalizace. V doporučení, které stálo na samém počátku 
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této akce, se mimo jiné uvádí: „Vzhledem k charakteru a geografi cké poloze jde 
o potenciálně nesmírně cennou lokalitu, která si zasluhuje zvýšenou pozornost ze 
strany ochrany přírody a realizaci revitalizačních opatření, která znovu v maximální 
možné míře umožní rozvoj všech složek rybničního ekosystému…“ 

Celkové náklady akce, které byly z převážné části hrazeny z prostředků SFŽP 
(Státního fondu životního prostředí), přesáhly částku 5 mil. Kč. Jednou z podmínek 
získání dotace byl závazek, že v rybníce nebude prováděn intenzivní chov ryb, čímž 
bude poskytnut prostor pro rozvoj příbřežní vegetace jako hnízdiště celé řady ptáků, 
podmínky pro rozvoj obojživelníků atd. Vzhledem k současnému stavu rybníka, 
který byl od roku 2004 obhospodařován MRS MO 05, existuje vážné podezření, 
že tento závazek nebyl v minulosti dodržen a že i v současnosti dochází k devastaci 
rybníka vysokou rybí obsádkou. Nájemní smlouva mezi obcí Vojkovice a Rybářským 
svazem navíc skončila již 31. 12. 2006, ryby ale přesto zůstávají v rybníce. 
Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP OI Brno) svolala proto na 8. 6. 2007 do 

Vojkovic jednání, kterého se zúčastnili zástupci příslušného orgánu ochrany přírody 
(MěÚ Židlochovice), zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK Brno), 
Rybářského svazu (MRS MO Brno 5) a zástupci obce Vojkovice. 

Výsledkem jednání se ze strany ČIŽP stalo zjištění, že v současné době skutečně 
dochází k narušování rybníka a omezování účelu, ke kterému byl určen. Z tohoto 
důvodu bylo Rybářskému svazu uloženo slovit rybí obsádku, a to nejpozději do 
15. 11. 2007. Nezbývá než doufat, že letošní rok je pro Šimloch posledním, kdy 
je zakalená voda smutným svědectvím jeho boje s rybí obsádkou, a že už příští 
rok bude moci na svých březích uvítat ty, kterým byl skutečně určen – potápky, 
rákosníky, čírky a lysky, skokany, rosničky a celou řadu dalších živočichů.

Mirka Drobílková, Karel Klein

Hoří

„Hoří, hoří !!!“ ozývá se na ulici, „zavolejte honem hasiče!!!“ Někdo zvedá sluchátko 
a horečně přemýšlí, jaké je vlastně TO číslo... Vteřiny ubíhají a nad starostovou 
stodolou kokrhá ohnivý kohout. 

„Honem, mámo, podej telefonní seznam!“ „Co se děje, tatí?“ ptá se malá Terezka. 
„U starostů hoří a já neznám telefon na HASIČE. A vůbec, běž si hrát do pokoje! Tak 
sakra, mámo, co je s tím číslem?!“ 

„150, tati, volej 150. My jsme se v kroužku malých hasičů učili, že ta nula na konci 
je jako rybník, ze kterého se čerpá voda na hašení.“ Terezka poradila tatínkovi a za 
malý okamžik už operační důstojník Hasičského záchranného sboru Jihomoravského 
kraje dává jízdní příkaz nejbližším posádkám. 

To byla samozřejmě situace jen jako, ale klidně se mohla stát ať u nás, nebo kde-
koliv jinde. Nemusí však jen hořet, hasiče voláme k různým událostem. K živelným 
pohromám, k nehodám, pro záchranu osob, zvířat či majetku. Hasiči často nasazují 
vlastní životy pro druhé. Profesionální záchranáři však potřebují podporu, přesněji lid -
skou pomoc. Nacházejí ji v dobrovolných hasičských sborech místních i přespolních.
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U nás, tak jako jinde, sbor dobrovolných hasičů prožíval léta dobrá i nedobrá a staral 
se i o výchovu a zábavu dětí. V současné době funguje dětský kroužek malých hasičů 
SOPTÍK, do kterého dochází zatím 8 dětí vojkovických a 7 mladších židlochovických. 
Vzhledem k materiálním možnostem se scházíme ve středu ve Vojkovicích a v pátek 
v Židlochovicích, za které zatím také závodíme v požárním sportu. Činnost není zaměřena 
jen na sport, ale umíme i pracovat: pomáhali jsme při úklidu obce (Den pro Vojkovice), 
zorganizovali a provedli jsme sběr železného šrotu (bylo toho 7 586 kg – DĚKUJEME), 
chodíme zalévat stromečky vysázené za mlýnem „Na Špici“, a ty toho, panečku, vypijí. 
Nevěříte? Můžete se přidat, rádi uvítáme každého – malého či velkého.

Nevíte, komu zavolat? Kdo to vede? Dušan Spáčil (603 233 352) a Pavel Veis 
(603 158 880).

Vítání občánků

Dne 31. 3. 2007 byli v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vojkovicích 
slavnostně přivítáni do života tito naši občánci:

Nikola Hiršová Mlýnská 158
Julie Kryšpínová Hlavní 44
Justina Tomanová Hlavní 68
Vangelia Busiu Družstevní 326

  Tereza Mašková   Prátna 309
  Bára Švestková   Nádražní 185
  Tomáš Klein   Blatná 371
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Společenská kronika

VZPOMÍNÁME
Anastázie Vacková Hlavní 
Vlastislav Krejčí Družstevní
Taťána Krejčová Družstevní

NAROZENÍ
Lukáš Komínek Rajhradská 29. 3. 2007
Michaela Malá Vodní 30. 3. 2007
Tereza Vacková Hlavní 20. 4. 2007
John Mark Middleton Sportovní 15. 5. 2007

JUBILEA DUBEN - ČERVEN
Petr Furch Nádražní 60 let
Anežka Lemonová Hlavní  86 let
Věra Laštuvková Rajhradská  60 let
Petr Šindelář Rajhradská  60 let
Marie Dvořáková Hlavní  81 let
Milada Zámorská Rajhradská  80 let
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Marie Macková Nádražní  80 let
Stanislav Macka Nádražní  81 let
Ladislav Macka Nádražní  81 let
Jan Šindelář Rajhradská  86 let
Františka Nováková Hlavní  60 let
Naděžda Boudná Nádražní  75 let
Květoslava Kovarčíková Hlavní  65 let
Jarmila Zámečníková Brněnská  60 let
Pavla Hrdá Hlavní  85 let
Miroslav Stříž Brněnská  60 let
Věra Macková Nádražní  80 let
Alois Skalický Nádražní  85 let
Ing.Vladimír Bohatý Nádražní  60 let 
 

OÁZA
Otevřeno je každý den od 9. června do 2. září, a to od 9.00 do 19.00. Vstupné je pro 

děti do 3 let zcela zdarma, děti do 15 let zaplatí 25 Kč a dospělí od 15 let zaplatí za 
vstupenku 35 Kč. Otevřeny jsou oba dva bazény a brouzdaliště, bylo vybudováno nové 
posezení s bohatým občerstvením přímo u bazénů a hřiště na petanque. Dále u nás 
najdete půjčovnu sportovních potřeb, gril bar, terasu s barem v plážovém stylu a pro 
letošní sezónu je otevřena i stylová restaurace uvnitř budovy. Pro zpestření pobytu na 
našem koupališti jsou připraveny víkendové doprovodné programy se soutěžemi pro 
malé i dospělé a grilování selat.
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Závěrečné tabulky sezóny 2006/2007

Muži A – I.B třída skupina B

Zápasů V R P Skóre Body
1. Medlánky 26 18 5 3 72:28 59

2. Dobšice 26 18 3 5 67:24 57

3. Bystrc B 26 15 4 7 60:33 49

4. Zbýšov 26 11 7 8 50:31 40

5. Vojkovice 26 11 5 10 45:47 38
6. Komín 26 10 6 10 46:41 36

7. Zastávka 26 9 9 8 40:42 36

8. Šatov 26 9 7 10 52:44 34

9. Únanov 26 9 6 11 51:59 33

10. Višňové 26 7 10 9 41:43 31

11. Bohunice B 26 8 5 13 40:56 29

12. Popice 26 7 6 13 31:51 27

13. Šanov 26 7 4 15 37:61 25

14. Popůvky 26 4 1 21 33:105 13

Muži B – IV. třída skupina B
Zápasů V R P Skóre Body

1. Vojkovice B 22 19 1 2 94:20 58
2. Hrušovany 22 14 5 3 79:35 47

3. Budkovice 22 14 2 6 49:37 44

4. Přísnotice 22 11 4 7 63:34 37

5. Dolní Kounice 22 11 4 7 46:39 37

6. Ořechov B 22 11 1 10 39:57 34

7. Řeznovice B 22 8 4 10 37:55 28

8. Radostice 22 8 2 12 40:49 26

9. Moravské Bránice 22 7 3 12 44:43 24

10. Prštice B 22 5 5 12 25:44 20

11. Oslavany 22 4 3 15 34:77 15

12. Babice u Rosic 22 2 2 18 13:73 8
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Dorost - okresní přebor
Zápasů V R P Skóre Body

1. Čebín 26 23 1 2 99:28 70

2. Oslavany 26 16 6 4 71:32 54

3. Moutnice 26 14 8 4 68:33 50

4. Veverská Bítýška 26 15 5 6 8:47 50

5. Dolní Kounice 26 12 3 11 43:46 39

6. Troubsko 26 11 4 11 54:49 37

7. Říčany 26 10 5 11 40:44 35

8. Újezd 26 9 4 13 45:61 31

9. Kupařovice 26 8 7 11 36:46 31

10. Tvarožná 26 9 4 13 50:65 31

11. Vojkovice 26 9 3 14 65:64 30

12. Blučina 26 10 0 16 48:68 30

13. Opatovice 26 7 4 15 40:78 25

14. Rajhrad 26 2 0 24 21:107 6

Přípravka – okresní přebor sk. B

Zápasů V R P Skóre Body

1. Rajhrad A 22 22 0 0 251:7 66

2. Oslavany 22 19 1 2 146:16 58

3. FC Ivančice 22 15 2 5 131:44 47

4. Žabčice A 22 15 2 5 142:44 47

5. Žabčice B 22 14 1 7 123:45 43

6. Vojkovice 22 11 0 11 73:89 33

7. Radostice 22 10 2 10 67:66 32

8. DFC Ivančice 22 9 0 13 57:82 27

9. Rajhrad B 22 4 1 17 55:112 13

10. Mělčany 22 3 2 17 27:144 11

11. Hrušovany A 22 2 4 16 40:134 10

12. Hrušovany B 22 0 1 21 5:334 1
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Žáci starší - okresní přebor
Zápasů V R P Skóre Body

1. Tišnov 20 14 4 2 80:12 46

2. Zbýšov 20 14 3 3 52:19 45

3. Šlapanice 20 13 2 5 57:23 41

4. Vojkovice 20 12 2 6 60:34 38
5. Moutnice 20 10 5 5 54:27 35

6. Rajhrad 20 10 2 8 54:45 32

7. Újezd 20 8 5 7 33:9 29

8. Oslavany 20 5 2 13 28:41 17

9. Dolní Kounice 20 4 3 13 20:85 15

10. Rosice 20 2 4 14 13:73 10

11. Modřice 20 0 4 16 8:75 4

Žáci mladší - okresní přebor
Zápasů V R P Skóre Body

1. Zbýšov 20 17 2 1 109:7 53

2. Šlapanice 20 17 0 3 101:14 51

3. Tišnov 20 15 2 3 118:15 47

4. Rajhrad 20 13 0 7 77:34 39

5. Vojkovice 20 12 0 8 59:38 36
6. Rosice 20 8 1 11 57:71 25

7. Moutnice 20 7 2 11 35:55 23

8. Modřice 20 6 2 12 25:95 20

9. Oslavany 20 4 4 12 37:54 16

10. Újezd 20 4 1 15 17:101 13

11. Dolní Kounice 20 0 0 20 8:159 0

Fotbalový turnaj přípravek
V neděli 24. 6. 2007 se v areálu fotbalového hřiště ve Vojkovicích uskutečnil 

fotbalový turnaj přípravek. Celý turnaj probíhal v nově zrekonstruovaném areálu 
SK Vojkovice, za krásného počasí a skvělé podpory diváků. Turnaje se zúčastnila 
družstva Vojkovic, Nosislavi, Hrušovan a Opatovic, která se utkala nejprve ve dvou 
utkáních o účast ve fi nále a poté o konečné umístění.
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Semifi nále:
Opatovice – Vojkovice 1:3
Hrušovany – Nosislav 2:0

Zápas o 3. místo:
Opatovice – Nosislav 3:2

Finále:
Vojkovice – Hrušovany 4:0

Konečné pořadí: 

1. Vojkovice
2. Hrušovany
3. Opatovice
4. Nosislav

Celý turnaj měl velmi dobrou úroveň. Po ukončení turnaje byla oceněna nejen 
jednotlivá družstva, ale také nejlepší střelec a brankář. Nejsladší odměnou byly pro 
všechny hráče dorty a dětské šampusy, které obdržela všechna družstva.

Fotbalový turnaj mužů

Memoriál Ing. Františka Hanzlíka

V sobotu 23. 6. 2007 se v areálu fotbalového hřiště ve Vojkovicích uskutečnil již 
IX. ročník Memoriálu Ing. Františka Hanzlíka. Před zahájením turnaje proběhlo 
slavnostní otevření nově zrekonstruovaného areálu za účasti zástupců obce, 
Jihomoravského kraje a fotbalového svazu. Součástí doprovodného programu byl 
ve 13.00 seskok parašutistů, mezi nimiž byl i pan Leoš Janíček, člen rady obce. 

Celá akce měla velmi slušnou diváckou podporu, zápasům přihlíželo asi 250 diváků. 
Turnaje se zúčastnila družstva SK Vojkovice, TJ Lhota u Malenovic, FK Hanušovice 
a Sokol Opatovice, která se utkala nejprve ve dvou utkáních o účast ve fi nále a poté 
o konečné umístění.

Semifi nále:
Sokol Opatovice – TJ Lhota u Malenovic 3:1
SK Vojkovice – FK Hanušovice 5:0

Zápas o 3. místo:
TJ Lhota u Malenovic – FK Hanušovice 1:5

Finále:
SK Vojkovice – Sokol Opatovice               1:1     9:8 na penalty

Po nerozhodném průběhu fi nále vyvrcholil celý turnaj dramatickým penaltovým 
rozstřelem, ve kterém až v 10. kole rozhodl o vítězství domácích chycenou penaltou 
brankář Sokolář.

Konečné pořadí:  
1. SK Vojkovice
2. Sokol Opatovice
3. FK Hanušovice
4. TJ Lhota u Malenovic

Vojkovický zpravodaj – vydává Obecní úřad ve Vojkovicích

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



Vítězné družstvo přípravky SK Vojkovice.

Slavnostní otevření sportovního areálu.




