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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
srdečně Vás zdravím v době, kdy už většina z Vás je ve fi nále s přípravami na 

letní dovolenou. Někteří už to mají úspěšně za sebou a nemalé množství stráví 
svoji dovolenou zvelebováním svých chalup nebo na stavbách svých budoucích 
příbytků.

Ať již je to jakkoliv, jsou zde zkrátka a dobře prázdniny.
Než se ale rozjedeme na všechny světové strany, pokusím se Vás v hrubých ry-

sech seznámit s tím, co se v obci odehrálo od vydání dubnového čísla Vojkovické-
ho zpravodaje, a s tím, co čeká obec v nadcházejícím ročním období.

Rozhodně dominantní stavbou v obci je rekonstrukce silnice II. tř. v ulicích Raj-
hradská a Hlavní včetně mostu přes řeku Svratku. Tato silnice byla naposledy re-
konstruována v letech 1969–1970, kdy byly žulové kostky nahrazeny živičným po-
vrchem.

Stavba s sebou logicky nese poměrně velké dopravní omezení jak pro tranzitní 
dopravu, tak i pro místní občany. Průběžně jsou řešeny požadavky majitelů nemo-
vitostí, kterých se některé stavební objekty přímo či nepřímo dotýkají. Rozhodně 
si nemyslím, že koncepce, která je mj. kompilátem zahraničních i tuzemských po-
znatků odborníků v oblasti dopravy, je špatná. Myšlenka zúžení průjezdných profi -
lů vozovky, vyhotovení zpomalovacích prvků a vybudování přechodů pro chodce 
s ostrůvky v ose vozovky má rozhodně k bezpečnosti silničního provozu přispívat. 
Názory na realizovaná opatření se samozřejmě liší. Faktem však zůstává, že v dneš-
ní době, kdy zatížení obcí automobilovou dopravou je zdrcující, je třeba ochránit 
především chodce a  nemovitosti, které s komunikací sousedí. A pokud to popíši 
svými vlastními slovy, je třeba shora uvedenými technickými prvky ztížit život ři-
dičům natolik, aby se z obce vytratily silniční závodní dráhy a aby se řidič stal tím, 
kdo bude respektovat pravidla, která platí v osídlených útvarech. Zde musí mít po-
cit bezpečí především chodec.

Nyní se obracím na všechny, kdo jsou a budou v průběhu výstavby jakýmko-
liv způsobem omezeni, s prosbou o porozumění, trpělivost a toleranci, protože se 
jedná o investici, která by měla sloužit přinejmenším dalších, možná čtyřicet roků 
nám všem.

V souvislosti s průběhem stavebních prací dojde v červenci a srpnu t.r. k částeč-
ným nebo úplným uzavírkám úseků silnice. Jejich popis je uveden v následujícím 
příspěvku.

Stavba se rovněž nevyhne ani omezením v autobusové dopravní obslužnosti 
v obou směrech, ať již ve směru na Brno nebo v opačném směru na Židlochovice. 
Zástupci dopravního úřadu JmK na jednání dne 8. 6. 2009 v Židlochovicích předlo-
žili návrh objízdných tras autobusů IDS JmK po dobu, kdy bude zcela uzavřen úsek 
silnice v obci v úseku od křižovatky na Hrušovany po křižovatku na Syrovice. Tato 
uzavírka by měla proběhnout v termínu od 20. 7. do 31. 8. 2009.

Jimi navrhovaná trasa měla využívat místní komunikaci v ulici Blatná. Po této 
místní komunikaci, která není rozhodně konstruována na těžký provoz, by projelo 
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denně cca 40 autobusů, jejichž délka je 12 až 15 m a celková hmotnost 18 000 kg. 
Za celé období trvání objížďky by se pak jednalo celkem o 1240 průjezdů (nepočí-
tám ostatní dopravu, která by se na tuto objízdnou trasu nabalila), což by ve fi nále 
znamenalo totální likvidaci komunikace.

Na požadavek obce související s uvedením silnice do přinejmenším původního 
stavu po ukončení objížďky bylo odpovězeno, že pro tento účel nejsou v rozpočtu 
stavby prostředky. Z toho důvodu se obec naprosto logicky proti navržené objížď-
ce po ulici Blatná ohradila.

O konečné podobě objízdných tras, uzavírek a jiných omezeních Vás budeme in-
formovovat prostřednictvím místního rozhlasu a kabelové televize.

Dne 20. 4. 2009 byla zahájena rekonstrukce ulice Mlýnská v úseku od Motelu 
po most přes Mlýnský náhon. Celkové náklady na rekonstrukci činí 3 800 000 Kč. 
Na rekonstrukci komunikace přispěla společnost PENAM, a.s., částkou ve výši 
600 000 Kč. Původní betonová vozovka byla vybudována v roce 1992 tehdejším 
majitelem mlýna, Mlýnským průmyslem Kyjov, závodem Vojkovice, za cenu cca 
1 200 000 Kč, jak vyplývá z materiálů, které se dochovaly na OÚ.

Dne 4. 6. 2009 vypsal Odbor územního plánování a stavební úřad v Židlocho-
vicích územní rozhodnutí na stavbu „Rekonstrukce komunikace, chodníků, vjez-
dů včetně odvodnění a doprovodné zeleně“ v ulici Mlýnská v úseku od mlýna po 
kostel. Po nabytí právní moci územního rozhodnutí požádá obec o vydání sta-
vebního povolení. Předpokládaný termín vydání stavebního povolení je konec 
srpna 2009.

Koncem měsíce května zahájila společnost SELF servis, spol. s.r.o., provozovatel 
kabelové televize na území obcí Vojkovice, Hrušovany a Židlochovice, výstavbu 
optického propojení televizních kabelových rozvodů ve Vojkovicích se svou vlast-
ní páteřní sítí v Hrušovanech u Brna. Napojení kabelových rozvodů ve Vojkovi-
cích na páteřní optickou síť SELF servis s vysokorychlostními datovými přeno-
sy a za využití špičkové a spolehlivé technologie nové generace vznikne z televiz-
ních kabelových rozvodů výkonná multifunkční síť. Tím se má stát kabelová te-
levize ve Vojkovicích spolehlivější a kvalitnější. Ukončení prací se předpokládá 
30. září 2009.

Začátkem měsíce července budou zahájeny stavební činnosti související s re-
konstrukcí spojovacího krčku v mateřské škole. Celkové náklady stavby činí 
771 000 Kč. Stavbu bude provádět místní fi rma SDS s.r.o., Vojkovice.

Jelikož se s ohledem na bezpečnost dětí nedá rekonstrukce provádět za provozu, 
jsme nuceni po dohodě se zástupci školského zařízení provoz MŠ po dobu celých 
prázdnin uzavřít.

Omlouvám se všem rodičům dětí, kteří museli složitým způsobem hledat náhrad-
ní péči, a současně děkuji za pochopení.

Domnívám se, že jsem uvedl všechny podstatné akce. Další informace o dění 
v obci jsou obsaženy v následujících příspěvcích.

Vážení spoluobčané, přeji Vám všem příjemnou prázdninovou pohodu, velké 
množství fyzického a duševního odpočinku, mnoho zážitků strávených na společ-
ných rodinných rekreacích a ideální letní počasí.

Karel Klein, starosta 
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Pozemkové úpravy v k. ú. Vojkovice
Jsou tomu již dva roky, co jste se i na stránkách Vojkovického zpravodaje mohli do-

číst, že pozemkový úřad  nařídil v katastrálním území obce Vojkovice provedení kom-
plexních pozemkových úprav. Možná jste už i Vy potkali za humny partu lidí s tried-
rem a výtyčkou, jak zaměřují jednotlivé body. Co to vlastně pozemkové úpravy jsou 
a co všechno nás v nadcházejících měsících a letech čeká? 

Zákon 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, říká, že 
pozemkové úpravy jsou nástroj, kterým se uspořádávají pozemky tak, aby se vytvoři-
ly podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy, a současně se jimi vytvářejí 
podmínky pro zlepšení životního prostředí…

V praxi to znamená asi tolik, že po provedení pozemkových úprav už by nemělo 
docházet k situacím, kdy na dně rybníka leží pozemky vedené v katastru nemovitos-
tí jako orná půda, polní cesta má na šesti stech metrech deset vlastníků a k některým 
pozemkům se jejich majitelé ani při nejlepší vůli nedostanou, protože k nim přístupo-
vá cesta prostě nevede.  

Pozemkové úpravy jsou také prvním krokem k uzdravení krajiny – jen tam, kde 
jsou uspořádány majetkové vztahy, lze obnovovat zaniklé polní cesty, vysazovat ale-
je podél komunikací nebo doplňovat plánovaná biocentra (remízky, mokřady…) 
a biokoridory (aleje, meze či břehové porosty). 

JEDNOTLIVÉ KROKY POZEMKOVÝCH ÚPRAV: 
1. Získání geodetických podkladů

Prvním krokem, který už byl zahájen, je získání geodetických podkladů. Veškeré 
pozemky v katastru je nejprve třeba zaměřit a porovnat takto získané údaje s mapo-
vými podklady. 

2. Plán společných zařízení
Dalším krokem je vytvoření tzv. plánu společných zařízení. Plán společných zaří-

zení v sobě zahrnuje:
– vodohospodářská opatření (nádrže, rybníky, ochranné hráze…),
– protierozní opatření pro ochranu půdního fondu (meze, větrolamy, průlehy...),
– opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků (polní cesty, mostky, propustky…),
– opatření k ochraně životního prostředí (remízky, aleje, solitérní stromy…). 
Pro navržená společná zařízení se používají pozemky ve vlastnictví státu, a pokud 

jich není dostatek, tak potom pozemky ve vlastnictví obce. Pokud ani tyto pozemky 
nepostačují, podílejí se na výměře těchto zařízení všichni vlastníci půdy v katastru po-
měrným dílem. 

3. Sepsání a ocenění nároků vlastníků
V následujícím kroku je třeba sepsat a ocenit nároky vlastníků. Je vytvořen soupis 

všech pozemků v katastru podle jejich ceny, výměry, vzdálenosti od centra obce, dru-
hu atd.  
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4. Návrh pozemkových úprav
Teprve poté lze přistoupit k návrhu pozemkových úprav. Nově navrhované uspořádá-

ní pozemků je projednáváno s jednotlivými vlastníky. Projektant se musí řídit kritérii da-
nými zákonem. Podle tohoto zákona jsou nově navrhované pozemky přiměřené, pokud:

–  není nová cena pozemků ve srovnání s původní cenou vyšší nebo nižší o více než 4 %,
– rozdíl výměry původních a navrhovaných pozemků nepřesahuje 10 %,
–  rozdíl ve vzdálenosti původních a navrhovaných pozemků není vyšší nebo nižší než 

20 %. 
Tato kritéria lze překročit pouze se souhlasem vlastníka. Pokud s návrhem pozemko-

vých úprav souhlasí vlastníci alespoň tří čtvrtin výměry půdy v katastru obce, pozemko-
vý úřad rozhodne o jejich schválení. 

5. Vytvoření digitální katastrální mapy
Po pravomocném schválení návrhu pozemkových úprav je vytvořena digitální katas-

trální mapa a jsou vydány dokumenty ošetřující vlastnická práva k nově získaným po-
zemkům. 

6. Realizace navržených zařízení
Posledním bodem pozemkových úprav je realizace navržených zařízení. A to už se do-

stáváme na samý začátek našeho povídání – k novým polním cestám, alejím podél komu-
nikací, remízkům a větrolamům… 

Na vytváření těchto tzv. „společných zařízení“ pamatuje stát fi nanční podporou, ale než 
dojde k jejich realizaci, čeká nás ještě dlouhá cesta. A jak dlouhá asi bude? 

Pozemkové úpravy v katastru obce Vojkovice byly zahájeny v prosinci loňského roku  
a jejich ukončení je plánováno do konce roku 2011. V roce 2009 bude probíhat zaměřo-
vání pozemků a návrh plánu společných zařízení, v roce 2010 bude zahájen soupis náro-
ků vlastníků a další navazující kroky.

Nezbývá než doufat, že pozemkové úpravy v katastru obce Vojkovice proběhnou bez 
vážnějších komplikací, v plánovaném termínu a hlavně – že s jejich výsledkem budeme 
všichni spokojeni.  Ing. Miroslava Drobílková

ZASTUPITELSTVO OBCE VOJKOVICE
Usnesení č. 2/2009 z veřejného zasedání ZO Vojkovice
konaného dne 20.4.2009 v 18.00 hod. na OÚ ve Vojkovicích

1.) ZO BERE NA VĚDOMÍ:
1.1 návrh programu zasedání ZO,
1.2 kontrolu usnesení z předchozího zasedání ZO,
1.3  připomínku jednoho z občanů k projednávání návrhu zadání změny ÚP II.7, týkají-

cí se protipovodňových opatření, a informaci starosty o řešení s tím, že problemati-
ka extravilánových vod a hladiny spodní vody bude vyžadovat samostatné řešení,

1.4  informaci pana Zdeňka Veselého o průběhu rekonstrukce vozovky na ulici Mlýnská,
1.5 informaci starosty o průběhu rekonstrukce vozovky č. II/425,
1.6 informaci starosty o současném stavu komplexní pozemkové úpravy v obci,
1.7  informaci starosty o podaných žádostech na dotace – zateplení školy, val za mlýnem,
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1.8  informace starosty o vybudování dětského hřiště ve školce a v areálu fotbalové-
ho hřiště, 

1.9  návrh pana Režného na zabezpečení studny u železniční zastávky.

2.) ZO SCHVALUJE:
2.1  návrhovou komisi ve složení: p. RNDr. Ivan Pavlík, p. Leoš Janíček, 
  ověřovatele zápisu ve složení: p. MUDr. Petr Kolegar, p. Libor Mikeštík,
 zapisovatelku:         pí Janu Nejedlíkovou,
2.2 program jednání zastupitelstva,
2.3  Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi obcí Vojkovice 

a společností PENAM,a.s., na místní komunikaci na pozemku p.č. 1444, 514/1 
a 513 za úplatu ve výši 600 000 Kč,

2.4  přijetí  dotace z rozpočtu odboru umění a knihoven MK na podprogram Infor-
mační centra veřejných knihoven v rámci programu Veřejné informační služby 
knihoven VISK3 pro rok 2009 ve výši 59 000 Kč,

2.5  volební řád pro volby členů Školské rady Základní školy a Mateřské školy Vojkovi-
ce, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, Nádražní 169, 667 01 Vojkovice,

2.6  bezúplatný převod pozemků  ve správě Pozemkového fondu ČR parc. č. 425/1, 
425/2, 483/1, 483/18 a 592/1 do vlastnictví obce Vojkovice,

2.7 rozpočet ZŠ a MŠ Vojkovice na rok 2009.

3.) JMENUJE:
3.1  zástupce za obec do školské rady ve složení: pí Monika Valášková, pí Marie Irán-

ková, náhradníka: pí Mgr. Boženu Kleinovou.

4. ZO RUŠÍ:
4.1  svoje rozhodnutí z usnesení č.1/2009 ze dne 5.3.2009 ve věci schválení Smlouvy 

o budoucí smlouvě o  zřízení  věcného  břemene  mezi obcí Vojkovice a společ-
ností PENAM, a. s., na místní komunikaci na pozemku p.č. 1444 bezúplatně,

4.2  svoje rozhodnutí z usnesení č. 1/2009 ze dne 5. 3. 2009 ve věci schválení Smlou-
vy o fi nančním příspěvku na zřízení komunikace v  ulici Mlýnská mezi obcí 
Vojkovice a společností PENAM, a.s., ve výši 600 000 Kč.

5. ZO UKLÁDÁ:
5.1  starostovi obce podniknout kroky vedoucí k zabezpečení studny u nádraží,
5.2  starostovi obce opětovně projednat s městskou policií zvýšený dohled v obci 

v době konání zábav na koupališti.

Harmonogram uzavírek v souvislosti 
s rekonstrukcí silnice II/425
ÚPLNÁ UZAVÍRKA

Termín: od  1. 7. 2009 – 0.00 hod. do 19. 7. 2009 – 24.00 hod.
 Od křižovatky ulice Hlavní a silnice ve směru na Hrušovany u Brna po křižovatku 
silnice II/425 a silnici na Blučinu včetně mostu přes řeku Svratku.
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Základní škola
Vážení občané,

s blížícími se prázdninami mi dovolte krátké ohlédnutí za uplynulým školním 
rokem.

Od září do června jsme realizovali řadu aktivit zaměřených na využití volného času 
dětí a na rozvoj spolupráce s rodiči. 

Již tradičně bylo uspořádáno několik tematických dílen pro rodiče s dětmi – jab-
lečné odpoledne, velikonoční dílny, barvení hedvábných šátků, výroba smaltovaných 

Pohádkové putování do světa hmyzu
V neděli 7. června se skoro dvě 

stovky dětí vydaly na putování do 
světa hmyzu. Děti navštívily mrave-
niště, beruškám počítaly tečky, krni-
ly žábu, učily se lézt jako mouchy, lé-
tat nad vodou s vážkami, u pavouka 
zachraňovat motýlky ze sítí, pomá-
haly housence uplést kabátek, chyta-
ly v jablíčku červíky, pomohly šneko-
vi s domečkem a hovniválovi s kulič-
kou, dojily pro mravence mšice a bo-
jovaly proti mandelinkám. Cestou se 
také dozvěděly spoustu zajímavostí o 
Vojkovické vrbovně a zvířátkách, kte-
rá tu žijí.

Na konci cesty si mohly vlastnoruč-
ně vytvořit těžítko, zkusit, jak se ob-
sluhuje hasičská stříkačka, a nechybě-
lo ani občerstvení.  Mgr. Iva Tycová

ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA ŘÍZENÁ SVĚTELNOU SIGNALIZACÍ 
Termín: od 1. 7. 2009 – 0.00 hod. do 19. 7. 2009 – 24.00 hod.
 Od křižovatky ulice Hlavní a silnice ve směru na Hrušovany u Brna po křižovatku 
silnice Hlavní a silnice na Syrovice.

ÚPLNÁ UZAVÍRKA 
Termín: od 20. 7. 2009 – 0.00 hod. do 31. 8. 2009 – 24.00 hod.
 Od křižovatky ulice Hlavní a silnice ve směru na Hrušovany u Brna po křižovatku 
silnice Hlavní a silnice na Syrovice.

Tyto údaje budou v případě změny upřesněny prostřednictvím místního rozhlasu 
nebo kabelové televize.  Karel Klein
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a tepaných šperků. Těší nás stále větší zájem rodičů i jejich ochota podílet se na pří-
pravě těchto setkání.

Od podzimu funguje při naší škole kurz keramiky pro dospělé vedený panem 
Pavlem Kovarčíkem. Několikrát týdně probíhá v budově ZŠ též cvičení pro ženy.

Při škole také fungují tyto kroužky: keramický, dyslektický, zábavná matematika, 
psaní na počítači.

V souladu se ŠVP jsme realizovali řadu školních výukových projektů: Zdravý ži-
votní styl, Nejstarší obyvatelé jižní Moravy, matematická soutěž s Moudrou sovou, 
ekologické projekty, podpora čtenářství a další.

Žáci naší školy pravidelně vystupují na rozsvěcení vánočního stromu, na vítání ma-
lých občánků, zúčastňují se jarního úklidu obce. 

Společně s MŠ jsme poprvé v tomto školním roce realizovali tzv. stimulačně edu-
kativní skupinky, jejichž cílem je usnadnění přechodu dětí z MŠ do základní školy.

Naším záměrem je také co nejvíce zatraktivnit dětem ekologickou a environmen-
tální výchovu, vypěstovat v nich kladný vztah k životnímu prostředí. Proto jsme po-
žádali MŠMT o grant na vybudování přírodní učebny ve školní zahradě. Bohužel 
v letošním roce jsme tento grant nezískali, snažíme se tedy uskutečnit myšlenku pří-
rodní učebny vlastními silami. V této souvislosti jsme velmi uvítali vstřícnost fi rem 
SDS - stavební společnost, s.r.o., Létal transport, Kamena Brno a SOU Bosonohy, kte-
ré nám sponzorsky vybudovaly na školním dvoře učebnu – altán, kam budeme moci 
částečně přenést výuku.  

Na závěr bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům ZŠ a MŠ Vojkovice za vy-
konanou práci, sdružením Tazík a Vojkovičáci za pomoc při uskutečňování mnohých 
našich aktivit a v neposlední řadě též Obecnímu úřadu Vojkovice za vstřícný přístup.

 Přeji Vám všem krásné prázdniny a dovolené plné zážitků.
  Mgr. Libuše Matyášová,
 ředitelka ZŠ a MŠ Vojkovice
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Mateřská škola
Školní rok končí a já musím říct, že mám z pokroků dětí, které udělaly během 

školního roku, velkou radost. Ať už se jedná o naše nejmenší tříleté děti, které 
s námi bez problému chodí a jezdí na výlety, vystupují beze strachu v progra-
mech na besídkách, nebo si „jen“ společně hrají, kreslí, cvičí, zpívají … Nebo 
hodnotím-li připravenost předškolních dětí  na školní docházku.

Kromě radosti z dětí a jejich výsledků, stálého pracovního kolektivu v naší mateř-
ské škole, který významnou mírou přispívá k duševní pohodě a spokojenosti dětí,  se 
nám podařilo v uplynulých měsících zlepšit podmínky pro vzdělávání dětí:

1. Od 1.září se bude otvírat druhá polovina třídy Žabiček, tím vytvoříme více 
prostoru pro aktivity dětí, ale hlavně umožníme celodenní docházku všem dě-
tem, pro které jsme v tomto školním roce místo neměli. Zprovoznění třídy umož-
nilo přijmout všechny děti z Vojkovic přihlášené do naší mateřské školy na příští 
školní rok. 

2. Zlepšily se podmínky pro pobyt dětí na školním dvoře. Firma Grana pana 
Matěji nám zhotovila novou prolézací sestavu s houpačkami a skluzavkou, vhod-
ně vyřešila využití staré vysoké kovové průlezky, provedla její renovaci a na-
víc nám ještě zabudovala kládovou houpačku. Patří jí za to společně s naším zři-
zovatelem velké poděkování. A jakou z toho mají děti radost, můžete sami vidět 
na fotografi i. 



9

Dětská hřiště

V měsíci březnu byly na hřišti mateřské školy umístěny nové a velice zajímavé 
dětské atrakce. Nahradily staré kovové, které již nesplňovaly stávající bezpečnost-
ní předpisy.

Svou zajímavou technickou konstrukcí a hlavně barvami se staly okamžitě tahákem 
pro většinu dětí. Náklady na jejich realizaci činily 69 000 Kč.

 Další dětské atrakce v hodnotě 222 000 Kč byly vybudovány v areálu fotbalové-
ho hřiště.

Během celých prázdnin bude naše školička uzavřena. Proběhne celková rekon-
strukce spojovacího krčku mezi hospodářským pavilónem a třídami a bude dokon-
čeno zprovoznění celé třídy Žabiček – odstranění předělovací stěny, položení kober-
ců a příprava na nový školní rok.

Z naší mateřské školy odchází 11 dětí do základní školy a nově bylo přijato 15 
dětí.

V novém školním roce budeme mít 48 dětí. 
Přeji dětem krásné prázdniny a všem ostatním příjemnou dovolenou.

 Věra Kopčáková
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Jedná se rovněž o velice zajímavou sestavu, přístupnou veřejnosti bez omezení, a 
areál, který provozuje sportovní klub SK Vojkovice, tak obohatila i o zábavu pro ty 
nejmenší, kteří zde tráví dlouhé chvíle v doprovodu svých rodičů.

 Na realizaci obou dětských hřišť fi nančně přispěla místní fi rma 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.
   Karel Klein

KOUZELNÍK

25. dubna přijel do Vojkovic kouzelník a ukázal nám ta správná kouzelnická kouzla: 
vytáhl králíka z klobouku, vyčaroval holubičky, předvedl zpívajícího psa a svého 

loutkového kolegu (břichomluvectví), propíchal svou asistentku, provedl s ní levi-
taci, ukázal kouzla s kartami a jinými rekvizitami, se svázanýma rukama se dokázal 
převléknout a mnoho jiných triků a kouzel. Zapojil i obecenstvo, které přišlo v hoj-
ném počtu.

A Josef na všechno dohlížel…
 Jarmila Kresová
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České nebe Járy Cimrmana
Kulturní komise Obecního úřadu Vojkovice připravila 10. 5. 2009 zájezd do 

Divadla Bolka Polívky, kde hostoval soubor Divadla Járy Cimrmana se hrou 
České nebe.

Divadlo Járy Cimrmana přitahuje diváky zvláštní atmosférou – souzněním publi-
ka a účinkujících, okamžitými reakcemi na slovní hříčky, výbuchy smíchu. Tady pla-
tí dvojnásob: „Smát se je rychle vědět.“ Proto jsou diváci v první části představení 
podrobeni přednášce k danému tématu a teprve potom sledují hru samotnou.

Hra České nebe je zatím poslední v dlouhé řadě úspěšných textů Ladislava Smol-
jaka a Zdeňka Svěráka a je uváděna v režii L. Smoljaka jako Cimrmanův dramatic-
ký kšaft.

Praotec Čech, J. A. Ko-
menský a sv. Václav řeší 
jako členové České nebeské 
komise nelehký úkol: koho 
z našich velikánů přijmout 
do svých řad a koho vůbec 
do nebe vpustit. Pod netra-
dičním pohledem na známé 
situace ožívá zdánlivě jen 
naše roztodivná minulost, 
hra však míří k současnosti. 
Chytré a nápadité předsta-
vení diváky určitě zaujme.
 Božena Kleinová

PRVOMÁJOVÝ VÝŠLAP NA VÝHON
Prvního května jsme nešli do průvodu, ale udělali jsme si výšlap na Výhon. 
Jak jistě víte – Výhon je největší kopec v našem okolí – 355 m n.m.
„Pod smrkem“ se nás sešlo sedm statečných a vyrazili jsme. První překážku, roze-

stavěný most, jsme nezdolali a museli jsme ho obejít přes Židlochovice. Ještě že tam 
byla otevřená cukrárna. 

Než jsme došli ke stodole, měli jsme v nohách 4 km. Pak přišel první výstup. Trošku 
jsme se zadýchali, ale za chvíli jsme se napojili na naučnou stezku, která vede po vrs-
tevnici. Po cestě jsou naučné tabule a hlavně studánka. Krásně udržovaná, se stínem, 
výhledem a dobrou studenou vodou. Pak ještě chvíle stoupání a byli jsme nahoře. 
Nádhera. Ten pocit, že jsme to dokázali, a ten výhled! Zprava Mohyla míru, tuřanské 
letiště, Brno, rajhradský klášter, nezvyklý pohled na Vojkovice, Hrušovany, Židlocho-
vice… Stálo to za to. Příští rok jdeme zase. Doufejme, že už tam bude stát rozhledna, 
protože základy už tam jsou. Ještě společné foto a honem dolů, protože začalo pršet. 

A dole jsme se zaslouženě odměnili dobrým pozdním obědem.
Byl to příjemně strávený den s příjemnými lidmi. Jarmila Kresová



12

JUBILEA 1. 4. 2009 – 30. 6. 2009
    
Příjmení Jméno Věk Ulice Č. popis.

Bohatá Marie 60 Nádražní 226
Kresa Karel 60 Nádražní 150
Krišpínová Anna 60 Brněnská 270
Lemon Albín 60 Hlavní   39
Malý Jaroslav 60 Vodní 104
Nečasová Anna 60 Vodní  89
Bureš Bedřich 65 Hlavní  42
Švábíková Jarmila 65 Rajhradská 155
Bedřich Josef 81 Hrušovanská  53
Macková Marie 82 Nádražní  122
Macková Věra 82 Nádražní 165
Macka Ladislav 83 Nádražní 165
Hrdá Pavla 87 Hlavní  88
Skalický Alois 87 Nádražní 189
Lemonová Alžběta 88 Hlavní  39
Šindelář Jan 88 Rajhradská 128

Narození    

Stankušová Karin Vodní 105 19. 4. 2009 
Šaroun Jan Blatná 284 24. 4. 2009 

Úmrtí

Dvořáková Marie Hlavní 44  2. 4. 2009 
Elsner František Nádražní 190 30. 4. 2009 
Klein Karel Mlýnská 61  6. 5. 2009 
Furch Petr Nádražní 204 12. 5. 2009 
Ing. Žák  Jaroslav Nádražní 224  2. 6. 2009 

Vítání občánků
Dvacátého třetího května byli na obecním úřadě slavnostně přivítáni do života tito 

malí občánci:

Eliška Smejkalová, Gabriela Jansová,
Ester Večeřová, Viktorie Sigmundová,
Lucie Hausknechtová, Alexandr Klešík.

Program příjemně obohatilo vystoupení dětí ze základní školy a mateřské školy.
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Výsledky hlasování voleb do Evropského 
parlamentu – 5. 6. 2009 ve Vojkovicích
Číslo strany Počet hlasů

 1) Libertas  4
 2) Křesťanská a demokratická unie – Československá str. lid. 19
 3) Věci veřejné  4
 4) Občanská demokratická strana 86
 5) Suverenita 10
 6) Volte Pravý blok – www.cibulka.net  2
 9) Evropská demokratická strana  6
11) Demokratická strana zelených  1
14) SDŽ – strana důstojného života  2
15) Humanistická strana  2
16) Moravané  5
21) Komunistická strana Čech a Moravy 12
22) Starostové a nezávislí – vaše alternativa  8
24) SNK Evropští demokraté  4
25) Balbínova poetická strana  1
26) Strana zelených  5
31) Dělnická strana  3
32) Nezávislí  1
33) Česká strana sociálně demokratická 37 
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Výsledky fotbalových soutěží 2008–2009

I. B třída – skupina B – muži
Tým PZ V R P VG:OG +/- PB 

 1. Baník Zbýšov 26 19 4 3 59:27 22 61

 2. SK Tuřany 26 14 5 7 51:33 8 47

 3. Čechie Zastávka 26 13 6 7 74:53 6 45

 4. SK Vojkovice 26 14  3 9 52:39 6 45

 5. Šaratice 26 11 8 7 50:45 2 41

 6. Družstevník Hostěradice 26 9 9 8 47:38 -3 36

 7. Sokol Višňové 26 10 6 10 43:44 -3 36

 8. Otnice 26 10 4 12 58:63 -5 34

 9. Sokol Modřice 26 9 7 10 41:55 -5 34

10. Tatran Šatov 26 9 6 11 41:42 -6 33

11. Sokol Jaroslavice 26 9 4 13 40:48 -8 31

12. A.S.A. ES Únanov 26 7 8 11 48:54 -10 29

13.  SK Šlapanice B 26 5 7 14 31:56 -17 22

14. SK Moutnice 26 3 3 20 26:64 -27 12 

III. A třída – muži
 Tým PZ V R P VG:OG +/- PB 

1. Sokol Babice n. Svitavou 26 18 3 5 78:32 18 57

 2. SK Vojkovice B 26 17 5 4 65:29 17 56

 3. Sokol Podolí u Brna 26 17 5 4 71:39 17 56

 4. Sokol Těšany 26 16 3 7 51:29 12 51

 5. Sokol Opatovice 26 14 7 5 46:25 10 49

 6. Sokol Tvarožná 26 12 5 9 48:42 2 41

 7. Sokol Viničné Šumice 26 11 4 11 62:48 -2 37

 8. RAFK Rajhrad B 26 10 3 13 59:75 -6 33

 9. Blažovice 26 8 8 10 49:47 -7 32

 10. SK Blučina 26 8 5 13 48:66 -10 29

 11. SK Moutnice B 26 7 2 17 41:72 -16 23

 12. FC Židlochovice 26 5 3 18 36:69 -21 18

 13. SK Pozořice 26 4 5 17 27:61 -22 17

 14. Sokol Kobylnice 26 4 4 18 27:74 -23 16 
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Okresní přebor – dorost

Tým PZ V R P VG:OG +/- PB 

1. Oslavany 24 18 4 2 89:21 22 58

 2. Baník Zbýšov 24 18 4 2 73:29 22 58

 3. SK Vojkovice 24 17 2 5 96:34 17 53

 4. Pojihlavan ZD Kupařovice 24 15 6 3 68:46 15 51

 5. SK Moutnice 24 15 2 7 68:36 11 47

 6. SK Šlapanice 24 12 2 10 66:36 2 38

 7. Sokol Dolní Loučky 24 8 3 13 57:66 -9 27

 8. FC Veverská Bítýška 24 9 0 15 49:69 -9 27

 9. SK Dolní Kounice 24 7 3 14 28:67 -12 24

10. SK Újezd u Brna 24 7 1 16 36:64 -14 22

11. Sokol Modřice 24 6 2 16 34:66 -16 20

12. Blažovice 24 4 3 17 36:77 -21 15

13. SK Říčany 24 3 2 19 21:110 -25 11 

I. třída starších žáků – skupina B

Tým PZ V R P VG:OG +/- PB 

1. FC Hustopeče 22 17 2 3 72:18 20 53

 2. Slatina 22 14 3 5 50:26 12 45

 3. Kohoutovice 22 13 2 7 67:43 8 41

 4. Mor. Sl. Brno 22 13 2 7 41:23 8 41

 5. Moravský Krumlov 22 11 2 9 33:28 2 35

 6. Vojkovice 22 9 4 9 41:37 -2 31

 7. FC Miroslav 22 7 8 7 54:42 -4 29

 8. Tasovice 22 8 3 11 24:47 -6 27

 9. Starý Lískovec 22 8 1 13 30:41 -8 25

 10. FC Ivančice 22 7 2 13 29:63 -10 23

 11. Zastávka 22 4 5 13 24:43 -16 17

 12. Dobšice 22 3 2 17 17:71 -22 11 
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I. třída mladších žáků – skupina B

Tým PZ V R P VG:OG +/- PB 

1. Mor. Krumlov 22 21 0 1 83:14 30 63

 2. Kohoutovice 22 16 3 3 64:18 18 51

 3. Starý Lískovec 22 16 1 5 100:33 16 49

 4. Mor. Sl. Brno 22 13 2 7 67:30 8 41

 5. Slatina 22 13 2 7 50:34 8 41

 6. FC Miroslav 22 10 2 10 46:41 -1 32

 7. FC Hustopeče 22 9 1 12 39:56 -5 28

 8. Vojkovice 22 8 3 11 42:45 -6 27

 9. Tasovice 22 6 5 11 31:54 -10 23

 10. Dobšice 22 6 1 15 33:73 -14 19

 11. FC Ivančice 22 2 2 18 21:100 -25 8

 12. Zastávka 22 0 2 20 16:94 -31 2 

Přípravka – starší B 

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav) 

1. Rajhrad 18 18 0 0 272: 18 54 ( 27) 

2. Ivančice 18 16 0 2 132: 34 48 ( 21) 

3. Žabčice 18 12 1 5 88: 75 37 ( 10) 

4. Ořechov 18 9 2 7 57: 78 29 ( 2) 

5. Oslavany 18 7 2 9 50: 69 23 ( -4) 

6. Hrušovany 18 7 1 10 44: 89 22 ( -5) 

7. Opatovice 18 6 2 10 38: 71 20 ( -7) 

8. Mělčany 18 5 0 13 30:133 15 (-12) 

9. Střelice 18 4 1 13 44: 89 13 (-14) 

10. Vojkovice 18 1 1 16 18:117 4 (-23) 

Výsledky fotbalových soutěží jsou bez záruky a jsou převzaty z veřejně přístupných zdrojů.

Vojkovický zpravodaj – vydává Obecní úřad ve Vojkovicích



Tenisový turnaj Baldovec 14. 6. 2009

Keramická dílna

… a všem příjemnou dovolenou!
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Pohled na dětské hřiště nyní
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