
VOJKOVICKÝ VOJKOVICKÝ 
ZPRAVODAJZPRAVODAJ
www.vojkovice.info Ročník 11   •   č. 2/2008kovice.info Ročník 11   •   č. 2/2008www.vojk .info Ročník 11      č.. vice.info Ročník 11   •   č. 2/2008www.vojk •e R íč ík 11 čwww.vojkovice.info Ročník 11   •   č. 2/2008

Budova OÚ před zahájením rekonstrukce v roce 2007

Vavřinecké hody



Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

je po prázdninách, děti opět zasedly do školních lavic a my dospělí jsme se zase 
po vyčerpání nároku na letošní dovolenou vrátili zpět do pracovního procesu. Prázd-
ninové měsíce jsou většinou ve znamení pomalejších životních otáček a pro některé  
obdobím aktivnějšího odpočinku. Tato skutečnost má však i svůj rub. Ten, kdo se 
rozhodne v tomto čase poprat se například s vyřizováním jakýchkoliv formalit, čas-
to nachází na dveřích úřadoven nápisy „Z důvodu dovolené provoz omezen“ nebo, 
v tom horším případě, „Zavřeno“.

Ale jak už jsem se zmínil, je po prázdninách a nyní půjde všechno snadněji.
Pokusím se v kostce shrnout dění v obci v období prázdnin. V měsíci červenci byly 

zahájeny projekční činnosti související s rekonstrukcí mateřské školy. Je to v pořadí 
druhá etapa rekonstrukce školských zařízení v naší obci. V první fázi proběhne re-
konstrukce ZŠ. Po dokončení stavebních činností by mateřská škola měla poskytovat 
podstatně větší komfort jak pro děti, tak i pro personál. Nezbytnými stavebními úpra-
vami je oprava střechy budovy, výměna oken, zateplení fasády, kompletní rekonstruk-
ce spojovacího krčku mezi hospodářskou budovou a třídami se zázemím, kompletní 
rekonstrukce způsobu vytápění a ohřevu užitkové vody, v neposlední řadě vybudová-
ní školní jídelny a s tím související kapacitně dostačující kuchyně.

Do konce t. r. bude PD k územnímu řízení dokončena.
Finální podobu dostává žádost o poskytnutí dotace na rekonstrukci základní ško-

ly. O dotační prostředky bude obec žádat v rámci Regionálních operačních fondů – 
(Prioritní osa 3) „Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel“. Předběžné náklady na 
rekonstrukci činí 16,5 mil. Kč.

V průběhu měsíce srpna byla na dvoře základní školy vybudována zpevněná plocha 
ze zámkové dlažby o rozměrech 8 x 8 m. Má podle informace paní ředitelky Mgr. Libu-
še Matyášové sloužit k výuce žáků ve dnech, kdy venku bude pěkné počasí. Je vhodně 
umístěna ve výsadbě stromů, které vytvářejí příjemný stín v období extrémních teplot.

Mezi nejvýznamnější kulturní akce léta patřily jako každý rok tradiční Vavřinecké 
hody. Byly zahájeny 6. srpna přivezením, ozdobením a postavením máje. V neděli 
dopoledne se stárci zúčastnili hodové mše svaté v místním kostele zasvěceném sv. 
Vavřinci. Vyvrcholením hodů byl nedělní  odpolední průvod stárků a zatančení besedy 
pod májí na fotbalovém hřišti.

V průběhu prázdnin se připravovaly formality nezbytně nutné pro stavební povolení 
na opravu komunikace v ulici Brněnská před protipovodňovými vraty (za koupališ-
těm ve směru na Židlochovice), kde je komunikace již několik let v havarijním sta-
vu. Dále potom přípravné činnosti související s rekonstrukcí komunikace a chodníků 
v ulici Mlýnská v úseku od motelu po mlýn a příprava rekonstrukce chodníku před 
prodejnou potravin a budovou OÚ.

Co se týče realizace uvedených akcí, je reálné, že rekonstrukce komunikace ke mlý-
nu  proběhne ještě v tomto roce.

Zmíněný chodník před prodejnou potravin a OÚ počká na dokončení rekonstrukce 
silnice v ulici Hlavní, která podle informací od jejího správce (Správa a údržba Jiho-
moravského kraje) bude dokončena v prvním pololetí roku 2009. Důvodem je nové 
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dispoziční řešení křižovatky silnice II. tř. v ulici Hlavní a silnice III. tř. ve směru na 
Hrušovany (úprava rozhledových trojúhelníků).

Rekonstrukce komunikace II. tř. byla zahájena  dne 1. 9. 2008 uzavírkou silnice mezi 
obcemi  Holasice a Vojkovice. Z mého pohledu je přinejmenším zvláštní, že obec (Vojko-
vice), na jejímž katastru se stavební úpravy odehrávají a kde důsledkem stavebních čin-
ností dochází  k určitým omezením, byla o této skutečnosti informována až 26. 8. 2008.

Bezpochyby je dobře, že nejdůležitější komunikační tepna pro Vojkovice nazná po-
zitivních změn, nicméně včasná a podrobná informovanost občanů o takto náročné 
stavbě je neméně důležitá. V rámci stavebních prací v zastavěné části obce dojde 
k poměrně velkému omezení v dopravní obslužnosti. O připravovaných omezeních 
a průběhu prací se Vás budeme snažit po dohodě se Správou a údržbou silnic včas 
informovat. Rekonstrukce silničního průtahu obcí by podle informace investora měla 
mít podobné dispoziční uspořádání jako v Rajhradu.

Takřka současně s rekonstrukcí silnice  II. tř. byly zahájeny stavební činnosti na 
obchvatu Hrušovan. Katastru obce se stavba dotýká zejména u rybníka Šejba u želez-
ničního viaduktu, kde se v délce cca 100 m bude překládat tok Šatavy a ve stejném 
úseku dojde k záboru zátopy rybníka náspem, který umožní nasměrování obchvatu 
pod železniční viadukt, který tvoří dva obloukové prostupy. Po dobu stavebních čin-
ností v zátopě rybníka bude v termínu od 8. 9. 2008 do 30. 4. 2009 na základě souhla-
su Odboru životního prostředí při MěÚ v Židlochovicích rybník vypuštěn.

V měsíci srpnu byla místním šetřením České inspekce životního prostředí, která reago-
vala na stížnost místního občana související s kácením stromů v rámci rekonstrukce ulice 
Mlýnská v úseku od mlýna ke kostelu uzavřena roční veřejná diskuze na toto téma.

Závěr zápisu ČIŽP ze dne 28. 8. 2008 zní: „Zjištěné skutečnosti nepovažuje ČIŽP 
za porušení  zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.“ 
O rekonstrukci ulice Mlýnská se ve svém příspěvku podrobněji zmiňuje Ing. Miroslava 
Drobílková. 

V sobotu 30. srpna připravilo občanské sdružení Vojkovičáci pro děti rozloučení 
s prázdninami. Součástí odpoledního programu byla již tradiční neckiáda. Na závěr 
byli vyhlášeni vítězové soutěže a děti si mohly zahrát různé hry.

A co nás čeká v nejbližší budoucnosti?
Společnost URBANIA s.r.o. provede koncem měsíce září na ulici Blatná instalaci 

2 ks zpomalovacích prahů s přejezdovou  rychlostí max. 30 km/hod., včetně svislé-
ho dopravního značení. Je před námi kolaudační řízení na zrekonstruovanou budovu 
obecního úřadu. Budeme pokračovat v projekčních činnostech na rekonstrukce míst-
ních komunikací ulic Mlýnská a  Rajhradská.

Obecní úřad pracuje od měsíce února s omezeným počtem pracovníků, neboť jedna 
z referentek je dlouhodobě nemocná a  o svém návratu do pracovního procesu nemá 
zatím ještě jasnou představu. Tato skutečnost klade mimořádné nároky na pracovní 
vypětí těch, kteří ji zastupují.

Jako poslední významnou událost tohoto roku bych chtěl uvést volby do zastu-
pitelstev  krajů a 1/3 Senátu Parlamentu České republiky, které se konají ve dnech 
17. a 18. října 2008.

Zkrátka a dobře, volby se pozvolna stávají součástí českého folklóru.
Přeji Vám všem barevný a klidný podzim.  Karel Klein
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Vážení občané,
se začátkem školního roku 2008/2009 mi dovolte, abych Vám poskytla několik zá-

kladních informací o dění v naší základní škole. 
V letošním školním roce navštěvuje školu 47 žáků, z toho 7 prvňáčků. Třídní učitel-

kou prvního a druhého ročníku je nová členka našeho pedagogického sboru Mgr. Jana 
Jelínková,  třídní učitelkou třetího a čtvrtého ročníku je Marta Staňková a třídní učitel-
kou pátého ročníku je Mgr. Libuše Matyášová. Na částečný úvazek škola zaměstnává 
také paní učitelku Jitku Švihlovou. Vychovatelkou ve školní družině je po roční pauze 
opět paní Alena Sokolová. 

Stejně jako v loňském roce připravujeme řadu mimoškolních aktivit nejen pro děti, 
ale i pro jejich rodiče a  širší veřejnost. Mimo jiné to budou opět tematické tvůrčí od-
polední dílny, které byly v loňském roce přijaty s příznivým ohlasem. 

Na tomto místě bych také ráda zmínila celostátní ekologicky zaměřený projekt 
„Recyklohraní“, do něhož je zapojena základní i mateřská škola. Cílem projektu je 
zvýšení dosud nedostatečného procenta recyklace druhotných surovin. Naše škola se 
konkrétně zaměřuje na sběr použitých baterií a drobných elektrospotřebičů. Podle 
množství bodů, které děti obdrží za odevzdaný odpad, může škola získat různé spor-
tovní, výtvarné a jiné potřeby. Ráda bych se proto obrátila na občany Vojkovic, aby 
tuto aktivitu dětí podpořili a výše zmíněné komodity nedávali do směsného komu-
nálního odpadu (kam rozhodně nepatří), ale odevzdávali je v základní nebo mateřské 
škole do připravených kontejnerů.
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Jedním z našich dlouhodobých cílů je vybudování přírodní učebny v areálu školy. 
V průběhu prázdnin byl  zrealizován první krok tohoto záměru, kdy díky vstřícnos-
ti pana starosty a obecního zastupitelstva proběhla na školním dvoře úprava plochy 
po bývalé čističce. 

Na závěr chci poděkovat fi rmě SDS, stavební společnost s.r.o, která nám jako spon-
zorský dar zrenovovala školní tabule ve třídách a vyrobila venkovní tabuli do přírodní 
učebny. 

Těším se na spolupráci nejen s rodiči, přáteli školy, ale i všemi ostatními občany 
obce.
      Mgr. Libuše Matyášová,
  ředitelka ZŠ a MŠ 

Mateřská škola
V novém školním roce jsme přivítali v naší školičce 14 nových tříletých dětí. Jedno 

dítě nastoupí v 2. pololetí po dovršení věku tří let. Celkem máme zapsaných 45 dětí, 
maximální kapacitu, kterou současné provozní podmínky povolují. Přesto jsme ne-
mohli uspokojit všechny požadavky na přijetí do mateřské školy. Vzhledem k vzrůs-
tajícímu počtu dětí uvažujeme ve spolupráci se zřizovatelem o zprovoznění druhé 
poloviny třídy Žabiček v následujícím roce.

Přeji všem novým dětem, aby si brzy u nás ve školičce bez maminek  zvykly a těšily 
se do školky za kamarády.    Věra Kopčáková
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Vítání občánků
Dne 13. 9. 2008 byli slavnostně uvítáni do života nejmladší občánci Vojkovic.

Byly pozvány tyto děti:

Vaněk Timotej Rajhradská 182 29. 4. 2007
Vangel Patrik Blatná 170 11. 12. 2007
Kolísková Vendula Sportovní 359 27. 12. 2007
Karabcová Simona Blatná 219 29. 12. 2007
Ireinová Tereza Hlavní 75 8. 1. 2008
Tischler Johanna Družstevní 373 13. 2. 2008
Švábík Karel Družstevní 365 18. 3. 2008
Kovarčíková Kateřina Hlavní 88 19. 3. 2008
Kloupar Matěj Hlavní 91 2. 4. 2008
Zyka Lubomír Blatná 170 28. 5. 2008
Zámečník Štěpán Brněnská 227 29. 5. 2008
Georgakopoulou Zoi Sportovní 375 1. 6. 2008
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SPOLEČENSKÁ  KRONIKA  
  
NAROZENÍ 
Karel Švábík Družstevní 365 18. 3. 2008
Kateřina Kovarčíková Hlavní 88 19. 3. 2008
Matěj Kloupar Hlavní 91 2. 4. 2008
Lubomír Zyka Blatná 170 28. 5. 2008
Štěpán Zámečník Brněnská 227 29. 5. 2008
Zoi Georgakopoulou Sportovní 375 1. 6. 2008
Eliška Smejkalová Rajhradská 184 1. 8. 2008
  
ÚMRTÍ 
František Pavlík Nádražní 134 3. 4. 2008
Božena Horáková Vodní 152 9. 5. 2008
Václav Klimeš Hlavní 32 20. 8. 2008

Setkání s Martinem Dvořákem
V sobotu 13. září 

poděkovali starosta 
a místostarosta obce 
Martinu Dvořá-
kovi za úspěšnou 
reprezentaci obce 
ve střelbě  z broko-
vých zbraní a popřá-
li mu hodně dalších 
úspěchů na jeho 
sportovní dráze.

Martin Dvořák se 
19. 8. 2008 v Hrad-
ci Králové stal 
mistrem republiky 
juniorů a v kategorii 
družstev juniorů ob-
sadilo jeho družstvo 
rovněž 1. místo.

Jako upomínku 
obdržel pamětní list.
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Občanské sdružení Diakonie Broumov 
ve spolupráci s obecním/městským úřadem

vyhlašuje

H U M A N I T Á R N Í   S B Í R K U
Věci, které nám pomáhají!

■   Veškeré dámské, pánské, dětské oblečení z bavlněného 
materiálu – i poškozené (trička, košile, mikiny, tepláky 
a teplákové soupravy, halenky, kalhoty, kimona)

■   Lůžkoviny, ručníky, utěrky, látky – nejméně 1 m2 i poškozené!
■   Zimní oblečení – jen nepoškozené – bez fl eků, děr, molů 

a rozbitých zipů (sportovní bundy, kabáty)
■   Kožené nepoškozené věci (bundy, kabelky, peněženky, pásky)
■   Nepoškozené záclony různých rozměrů, larisy, vlněné deky
■   Plyšové hračky, spací pytle, knihy – nepoškozené
■   Boty (pouze nové), přikrývky pouze péřové

Věci, které opravdu brát nemůžeme!
Vše, co je špinavé, mokré nebo zatuchlé

Svetry, silonové a dederonové oblečení
Saka, uniformy, vatové kabáty, balonové a šusťákové kabáty
Molitanové věci a jakékoliv odřezky
Péřové bundy, vatované přikrývky, polštáře, stany, koberce, matrace
Lyžařské potřeby (lyže, lyžařské boty, hůlky), poškozené a obnošené boty
Nebezpečný odpad (lednice, televizory, sporáky, počítače)
Veškerý nábytek (skříně, stoly, židle, postele, šicí stroje,…), jízdní kola,
lampy, lustry
Malé spotřebiče (žehličky, kávovary, topinkovače, varné konvice,…)
Domácí potřeby (skleničky, talíře, hrnce,…), kufry, kočárky, školní potřeby
Porcelán, sklo, plastové nádobí, časopisy, noviny

Nebalte!
Náklady na likvidaci těchto nepotřebných věcí

výrazně snižují hodnotu Vaší humanitární sbírky!

Nebalte prosím věci do krabic, ale do pytlů!

Sbírka se uskuteční dne 3. 10. 2008 od 17.00 do 19.00 hod. 
v sokolovně ve Vojkovicích
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OBECNÍ  KNIHOVNA  Vojkovice
■   Sídlí v 1. patře obecního úřadu  a  má otevřeno 

každou STŘEDU  od 15 do 18 hodin
■   nabízí  – půjčování knih 
 – půjčování časopisů
 – knihy, které u nás nenajdete, vypůjčíme v jiných knihovnách
 – internet  zdarma
 – pro děti oblíbené vědomostní soutěže
■   naše stránky  –  www.knihovnavojkovice.wz.cz

Příprava rekonstrukce vozovky a parčíku 
v ulici Mlýnská

O tom, že komunikace v ulici Mlýnská si již několik let říká o svoji rekonstrukci, 
není pochyb. Své o tom vědí především její obyvatelé. Výstavba nové vozovky ale 
s sebou přináší i další otázky. Mimo jiné třeba tu, jak bude vypadat zeleň v jejím 
bezprostředním okolí.

Už od samého počátku bylo zřejmé, že vyřešit otázku zeleně nebude snadné. 
Těm, kteří pamatují stav ulice Mlýnská před 30 lety, není třeba nic vysvětlovat. 
Plocha, která sloužila jako parkoviště náklaďáků, se v několika letech proměnila 
v oázu zeleně. Bohužel (i bohudík) se zeleň v čase vyvíjí, stejně jako potřeby lidí. 

Některé úpravy jsou již nyní prakticky nevyhnutelné. Současné napojení ko-
munikace ve směru od kostela na úsek mlýn – ulice Hlavní nerespektuje rozhle-
dové úhly, které stanovuje zákon o pozemních komunikacích. V projektu nové 
komunikace je ovšem nutné ze zákona vycházet. Dalším problémem je vrůs-
tání stromů do ochranného pásma vedení vysokého napětí. Z pohledu zahrad-
ního architekta jsou některé skupiny dřevin již přehuštěné a stromy si nezdravě 
konkurují.
Řešení? Samozřejmě by bylo možné pouze odkácet dotčené stromy a zbývající 

část ponechat beze změny. Takové řešení je ale poměrně krátkozraké. Zastupitel-
stvo obce proto rozhodlo o vypracování studie, která bude řešit celý prostor jako 
jeden celek. Naším cílem bylo respektovat nejen názory odborníků, ale také míst-
ních obyvatel. Ti dostali hned několik možností, jak se k připravovanému projektu 
vyjádřit. 

V září loňského roku proběhla anonymní anketa, do které se zapojila bezmála 
polovina obyvatel žijících jak v ulici Mlýnská, tak v jejím bezprostředním oko-
lí. Z výsledků vyplynulo, že nejvíce obyvatel trápí právě technický stav vozovky 
(více než 60 %) a její prašnost (20 %). Často se opakoval požadavek na vybudování 
dětského hřiště (32 %), ale také na doplnění laviček, odpadkových košů, umístění 
kontejnerů do kójí a celá řada dalších. 11. října 2007 se konalo první veřejné se-
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tkání, kde byly za účasti zastupitelů, projektanta komunikace a zahradní architek-
tky znovu prodiskutovány veškeré požadavky na novou úpravu. Na ně navázalo 
22. července 2008 druhé veřejné setkání, kde byla představena zpracovaná studie 
a sesbírány poslední připomínky, které byly následně do studie zapracovány. 

A jak vypadá fi nální podoba projektu? S výjimkou úseku Hlavní – mlýn by celý 
prostor měl být převeden do režimu obytné zóny, na jejímž začátku a konci bu-
dou umístěny zpomalovací prahy. Komunikace v úseku od kostela k parčíku bude 
rozšířena o parkovací stání před jednotlivými domy. Ve stejném úseku by novou 
komunikaci měla doplnit také alej okrasných třešní, další alej s podsadbou keřů 
vyroste podél komunikace mezi mlýnem a ulicí Hlavní. Čtyři solitérní stromy se 
objeví také na parkovišti před motorestem. Jak již bylo zmíněno, nevyhneme se ani 
kácení. Vykáceny a následně nahrazeny novou výsadbou by měly být smrky a bo-
rovice v bezprostřední blízkosti komunikace, v rozhledovém úhlu vozovky a pod 
elektrickým vedením. Jednotlivé dřeviny budou odstraněny také v prostoru parčí-
ku. Z něj by z důvodu bezpečnosti měla zmizet jeho současná dominanta – hasičská 
věž, kterou nahradí malé dětské hřiště. K zajištění bezpečnosti dětí bude doplněn 
nízký neprostupný plůtek skrytý ve výsadbě keřů. Celý projekt si již nyní můžete 
prohlédnout v prostorách OÚ. 

Bohužel ani intenzivním zapojením veřejnosti do přípravy projektu se nám ne-
podařilo zajistit spokojenost všech obyvatel ulice. V samém závěru prázdnin jsme 

Takový býval pohled na ulici Mlýnskou z věže kostela. 
Napravo ovocné stromy, nalevo ořechová alej.
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se proto na místě sešli opět, a to za přítomnosti České inspekce životního prostředí, 
která přijela prošetřit připravované úpravy. Z šetření ČIŽP vyplynulo, že k porušení 
zákona 144/92 Sb. nedošlo a že zastupitelstvo obce rozhodlo v souladu se svými 
pravomocemi. 

V tuto chvíli je celý projekt připraven k zahájení územního řízení. V něm nebude 
chybět jak posouzení orgánu ochrany přírody, tak vyjádření odboru dopravy. Po-
daří-li se získat stavební povolení, bude obec stát před dalším nelehkým úkolem, 
a sice zajistit fi nancování a následnou realizaci celého projektu. Nezbývá než dou-
fat, že ulice Mlýnská oblékne nový kabát co možná nejdříve, a hlavně – že jí bude 
slušet.

Miroslava Drobílková

Bažant obecný ve Vojkovicích
Ač nazýván nepůvodní, má u nás místo již od 11. století. I když některé  prameny 

uvádějí, že se k nám dostal již v době Římské říše. Jeho původ se nachází v oblasti 
od západního Kavkazu až po východní Čínu. Od 11. století se u nás výborně akli-
matizoval a stal se neodlučitelnou součástí naší přírody. Myslím, že dnes si nedo-
kážeme představit okolí bez jeho typického hlasu a výrazně vybarveného bažantího 
kohouta. 
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Něco k biologii. Je to polygamní druh, to znamená, že nežije v páru. Nejlepší 
poměr je 1:7. Kohout je výrazně vybarven s převahou červené barvy. Slepice je 
světle hnědá s černým proužkováním. Začátkem dubna snáší 10–18 vajec, z nichž 
se po 25 dnech vylíhnou bažantí kuřata.

Bažantí kuřata jsou samostatná a již po pár dnech jsou schopná létat. Potrava 
se skládá ze semen divokých i kulturních trav. Živočišnou složku tvoří hmyz, 
plži a červi. Původně lesní pták se výborně přizpůsobil polním podmínkám. Na-
prosto mu vyhovují opuštěné zahrady a  neobdělávaná políčka. Velkoplošné hos-
podaření s monokulturou není pro drobnou zvěř ideální. Nejlepší by bylo velké 
celky rozdělit takzvanými biopásy. Princip biopásů spočívá v tom, že vyčleněný 
pás půdy se osévá směsí osiv a nesmí přes něj přejíždět zemědělská technika. 
Biopásy zvyšují potravní nabídku, a tím podporují rozvoj především ptačích 
společenstev, ale i ostatních druhů živočichů vázaných na polní stanoviště. Ev-
ropská unie dotuje zřizování biopásů. A teď zpět k Vojkovicím. Pokud zalistu-
jeme v historii světoznámých židlochovických bažantnic, tak nalezneme zmín-
ku o začátcích bažantnictví v Blučině i ve Vojkovicích. Když se rozhlédneme 
po katastru obce, v úvahu připadají dvě lokality, a to Šimloch s říčkou Šatavou, 
se slunečnou strání a remízy. U této lokality považuji vybudování zahrádkářské 
kolonie z biologického, ale i z obecného hlediska za největší historickou chy-
bu Vojkovic! Dále je to lokalita Za Mlýnem s dostatkem vody, potravy i krytu, 
který skýtá Mlýnský náhon. Bohužel jsem nedohledal žádné záznamy početních 
stavů z dob do roku 1945, ale se stejnou jsem nepochodil i do roku 1990. V de-
vadesátých letech nebyly stavy drobné zvěře vysoké. Podle záznamů se počty 
ulovených bažantích kohoutů pohybovaly v desítkách kusů. Postupem času zá-
konem povoleným lovem škodné zvěře a dodržováním péče o zvěř se nám po-
dařilo zvednout stavy, které se pohybují v posledních letech při jarním sčítání 
mezi 600-900 kusy bažantí zvěře. Lokality Za Mlýnem i Šimloch jsou cenné, 
protože se zde nachází divoká populace bažanta s bezproblémovou reproduk-
cí, kterých dnes není mnoho. MS Vojkovice myslivecky hospodaří s bažantem 
obecným. Lov je povolen od 16. 10. do 31. 12., a to pouze u bažantích kohoutů, 
bažantí slepice je celoročně hájena. Děkuji všem, co dočetli článek do konce. 
 Jindřich Toman

Rekonstrukce silnice II/425
Dne 29. 8. 2008 v 10.00 proběhlo na OÚ ve Vojkovicích jednání za účasti investora 

stavby Správy a údržby silnic JMK, zastoupeného Ing. Mutlem, zhotovitele stavby 
IMOS Brno, a.s., zastoupeného hlavním stavbyvedoucím Ing. Petrovčínem, a starosty 
obce Vojkovice Karla Kleina.

Závěry jednání.
Od pondělí 1. 9. 2008 bude uzavřen úsek silnice mezi Vojkovicemi a Holasicemi. 

Náhradní objízdná trasa linkové autobusové dopravy bude vedena po silnici III/15266 
Vojkovice–Syrovice, dále pak po komunikaci III/42510  tzv. „Stará státní, Vídeňská“ 
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nebo také „Pohořelická“, kolem Staré pošty v Rajhradě a dále se již napojí na rych-
lostní komunikaci Rajhrad–Brno.

Spoje budou zajíždět zpět do obce Holasice  přes město Rajhrad. V opačném směru 
bude objížďka vedena po stejné trase.

Z tohoto důvodu v termínu od 1. 9. 2008 do 31. 10. 2008 nebude vůbec obsluhována 
autobusová zastávka „Vojkovice Sídliště“.

Rekonstrukce silnice II/425 bude v letošním roce ukončena u dopravní značky Za-
čátek obce Vojkovice ve směru od Brna.

Další úsek, tzv. průtah obcí, bude realizován až v roce 2009. Z pozice obce je nutné 
do konce roku 2008 dořešit kolizní místo, kde dochází ke střetu autobusové zastáv-
ky Vojkovice Sídliště a budoucího, již projektovaného sjezdu na ulici Rajhradskou 
a Družstevní.

V současné době měli zástupci obce možnost nahlédnout pouze do projektové do-
kumentace ke stavebnímu povolení na rekonstrukci zmíněné silnice druhé třídy. Tato 
dokumentace řeší dispoziční uspořádání přechodů pro chodce a zpomalovacích ost-
růvků jen velmi obecně. K dalšímu stupni PD, tzv. realizační, se bude obec vyjadřovat 
a v rámci svých pravomocí bude dbát na to, aby stavebními úpravami nedošlo k zame-
zení vjezdů do jednotlivých nemovitostí.

Před vlastní realizací stavby budou veškeré kanalizační poklopy uložené v silnič-
ním tělese  srovnány do nivelety budoucího povrchu vozovky a vadné poklopy nahra-
zeny novými.

Karel Klein

VOJKOVIČÁCI
Poslední prázdninový víkend 

proběhl již třetí ročník Vojkovické 
neckiády. V sobotu 30. srpna 2008 
za krásného slunečného počasí se 
na levém břehu řeky Svratky shro-
máždili soutěžící i diváci. Zúčast-
nilo se osm posádek s netradičními 
plavidly. Přihlížející mohli zhléd-
nout plavidlo kompletně vyrobené 
z PET lahví, na kterém se statečně 
plavila školačka Terezka, loď Vikingů, dvě pirátské plachetnice, květinky s čme-
láčky Andrejkou a Románkem. Dál bylo na Svratce k vidění spřežení delfínů, 
kormidlované vodníky s nejmladším aktivním účastníkem Ondráškem. Poslední 
vyplouvalo bytelné obojživelné letadlo Vojkovická letka se smíšenou dětskou po-
sádkou. Plavidla proplouvala různými nástrahami, například pod vodopádem, který 
vykouzlili místní hasiči. Všichni však dopluli šťastně do cíle. Pro všechny přítomné 
bylo připraveno občerstvení i s posezením v příjemném stínu pod korunami stro-
mů. Každá z posádek byla odměněna dětským šampaňským a malí účastníci navíc 
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sponzorskými tričky. Pro děti byly v cíli připraveny zajímavé soutěže se sladkými 
odměnami, největší zájem byl o boj na lávce s dřevci obalenými molitanem. 

Organizátorům akce z řad občanského sdružení Vojovičáci i všem ostatním ochot-
ným pomocníkům děkujeme za vydařené sobotní odpoledne.

Renata Matějová  

Tenis ve Vojkovicích
Již delší dobu se v obci rekrutuje skupina vyznavačů tenisu. Scházejí se pravidel-

ně na tenisových dvorcích  v bezprostředním okolí obce, tentokrát se sešli na Farmě 
u Bolka Polívky v Olšanech,  kde změřili svoje síly nejen mezi sebou, ale i s tenisty 
z okolních obcí.

Obec Vojkovice má od roku 2006 pravomocné územní rozhodnutí na vybudování 
dvou tenisových kurtů vedle tréninkového fotbalového hřiště. Již v minulosti jsme 
několikrát žádali v rámci dotačních titulů o získání dotace na výstavbu kurtů, ale 
neúspěšně.

Pokud se objeví dotační titul s nízkou  spoluúčastí obce, opět se pokusíme na do-
tační prostředky dosáhnout.
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OÚ Vojkovice pořádá dne 27. 10. 2008 zájezd 
do Divadla Reduta na představení

ERÓS „příběh o lásce a jiných běsech“

Autor:  Pavel Kohout
V hlavní roli: Marián Labuda

Odjezd autobusu v 18.00 hod. od obecního úřadu
Dopravu hradí OÚ

Vstupné: dospělí  290,- Kč
  studenti  145,- Kč
  důchodci 218,- Kč

Zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadě do 30. září.
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Rozlosování podzim 2008

Kolo DATUM DEN ČAS DOMÁCÍ HOSTÉ POZN.

1 9.8. sobota 16:30 Muži A Višňové  

1 9.8. sobota 10:30 Muži B Kobylnice  

1 9.8. sobota 14:15 Dorost Dolní Kounice  

2 17.8. neděle 16:30 Otnice Muži A  

2 17.8. neděle 16:30 Moutnice B Muži B  

2 17.8. neděle 14:00 Dolní Loučky Dorost  

3 23.8. sobota 16:30 Muži A Modřice  

3 24.8. neděle 10:30 Muži B Žabčice  

1 24.8. neděle 13:00 Žáci st. Zastávka  

1 24.8. neděle 14:45 Žáci ml. Zastávka  

4 30.8. sobota 16:30 Zastávka Muži A  

4 31.8. neděle 10:30 Viničné Šumice Muži B  

4 31.8. neděle 14:15 Modřice Dorost  

2 31.8. neděle 13:00 Žáci st. Dobšice  

2 31.8. neděle 14:45 Žáci ml. Dobšice  

2 29.8. pátek 16:00 Ivančice Přípravka  

5 6.9. sobota 16:30 Muži A Únanov  

5 7.9. neděle 10:30 Muži B Babice nad Sv.  

5 6.9. sobota 14:15 Dorost Veverská Bitýška  

3 6.9. sobota 9:00 Moravská Slávia Žáci st.  

3 6.9. sobota 10:45 Moravská Slávia Žáci ml.  

3 6.9. sobota 10:30 Přípravka Žabčice  

6 13.9. sobota 16:00 Muži A Tuřany  

6 14.9. neděle 10:30 Muži B Opatovice  

6 14.9. neděle 13:45 Šlapanice Dorost  

4 14.9. neděle 13:00 Žáci st. Slatina  

4 14.9. neděle 14:45 Žáci ml. Slatina  

4 13.9. sobota 10:30 Přípravka Opatovice  

7 21.9. neděle 16:00 Zbýšov Muži A  

7 20.9. sobota 16:00 Podolí u Brna Muži B  

7 20.9. sobota 13:45 Dorost Kupařovice  

5 20.9. sobota 9:00 Miroslav Žáci st.  

5 20.9. sobota 10:45 Miroslav Žáci ml.  

5 21.9. neděle 9:00 Střelice Přípravka  
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Kolo DATUM DEN ČAS DOMÁCÍ HOSTÉ POZN.

8 27.9. sobota 16:00 Muži A Moutnice  

8 28.9. neděle 10:30 Muži B Židlochovice  

8 27.9. sobota 13:45 Dorost Zbýšov  

6 28.9. neděle 13:00 Žáci st. Tasovice  

6 28.9. neděle 14:45 Žáci ml. Tasovice  

6 27.9. sobota 10:30 Přípravka Hrušovany  

9 5.10. neděle 15:30 Šatov Muži A  

9 5.10. neděle 13:15 Těšany Muži B  

9 5.10. neděle 13:15 Moutnice Dorost  

7 4.10. sobota 9:00 Mor. Krumlov Žáci st.  

7 4.10. sobota 10:45 Mor. Krumlov Žáci ml.  

7 4.10. sobota 13:00 Ořechov Přípravka  

10 11.10. sobota 15:30 Muži A Újezd u Brna  

10 12.10. neděle 10:30 Muži B Tvarožná  

10 11.10. sobota 13:15 Dorost Říčany  

8 12.10. neděle 13:00 Žáci st. Ivančice  

8 12.10. neděle 14:45 Žáci ml. Ivančice  

8 11.10. sobota 10:30 Přípravka Mělčany  

11 19.10. neděle 15:00 Jaroslavice Muži A  

11 19.10. neděle 15:00 Blažovice Muži B  

11 19.10. neděle 11:30 Újezd u Brna Dorost  

9 18.10. sobota 9:00 St. Lískovec Žáci st.  

9 18.10. sobota 10:45 St. Lískovec Žáci ml.  

9 18.10. sobota 13:30 Oslavany Přípravka  

12 25.10. sobota 14:00 Muži A Hostěradice  

12 26.10. neděle 10:30 Muži B Pozořice  

12 25.10. sobota 11:45 Dorost Blažovice  

10 26.10. neděle 13:00 Žáci st. Kohoutovice  

10 26.10. neděle 14:45 Žáci ml. Kohoutovice  

1 25.10. sobota 10:30 Přípravka Rajhrad  

13 1.11. sobota 13:30 Šaratice Muži A  

13 2.11. neděle 13:30 Blučina Muži B  

13 1.11. sobota 11:15 Oslavany Dorost  

11 1.11. sobota 9:00 Hustopeče Žáci st.  

11 1.11. sobota 10:45 Hustopeče Žáci ml.  

14 9.11. neděle 13:30 Višňové Muži A  

14 9.11. neděle 13:30 Kobylnice Muži B  

14 8.11. sobota 11:45 Dolní Kounice Dorost  
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Poděkování
Obec Vojkovice děkuje fi rmám:

■   SW-MOTECH s.r.o., zastoupené panem Richardem Pirmajerem, za fi nanční pří-
spěvek ve výši 50 tis. Kč na vybudování dětského hřiště.

■   KOLINOX s.r.o. Vojkovice, Hrušovanská 24, zastoupené Ing. Karl Heinz Kollem, 
za bezplatnou výrobu a montáž nerezového zábradlí na vstupním schodišti 
do budovy OÚ a skříně na plynoměr.

Vojkovický zpravodaj – vydává Obecní úřad ve Vojkovicích

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



Nově vybudovaná terasa na výuku v přírodě

Takto vypadají okna v ZŠ.
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Budova OÚ před zahájením rekonstrukce v roce 2007

Vavřinecké hody




