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Strom roku
regionu Židlochovicka 2010

Slovo starosty
Vážení spoluobĀané,
je pro mė velkou ctí Vás v letošním roce již podruhé oslovit, a to na prahu letních
prázdnin a dovolených. Dovolím si vyslovit svśj subjektivní pocit, že údobí od zaĀátku letošního roku až doposud bylo plné zvratś a nelehkých životních momentś pro
nás pro všechny. Houževnatá a vytrvalá zima, která pŉešla naprosto plynule nikoliv
do jarního, ale podzimního pochmurného a chladného poĀasí, graduje v posledních
dnech extrémními tropickými teplotami. V této chvíli naprosto postrádám pravidelnou periodu o Ātyŉech roĀních obdobích.
Byli jsme zkoušeni zimou, která zatížila naše rodinné rozpoĀty, islandská sopka
Eyjafjallajökull na nėkolik dubnových a kvėtnových dní naprosto paralyzovala leteckou dopravu nad celou Evropou a kdoví jaké další, napŉ. klimatické, zmėny vulkán
pŉinesl.
Pŉívalové deštė na konci kvėtna a zaĀátkem mėsíce Āervna zpśsobily povodnė
takŉka na celém území ÿR. Stejnė jako v roce 2006 zasáhly zejména východ republiky, ale živel bėsnil i v okolních státech.
To všechno jsou skuteĀnosti, které se odehrály v dobė nejménė vhodné, v dobė
celosvėtové krize a v období, kdy Āeská ekonomika rovnėž nezáŉí jako kometa.
V rámci pŉedvolební kampanė voleb do Poslanecké snėmovny PÿR lídŉi všech politických stran na svých mítincích naprosto jasnė dávali najevo svoje léky na oživení
Āeské ekonomiky, své návody na reformu zdravotnictví, dśchodovou reformu, protikorupĀní opatŉení a pod.
Po volbách, které probėhly ve dnech 28. a 29. 5. 2010 a kterých se zúĀastnilo
62,6 % voliĀś, je však situace již o nėco složitėjší. Už to nejsou pouze gesta a silná
slova, ale nastala doba Āinś. Známé tváŉe z politické scény velkoryse odstupují vėtšinou s argumenty, že je potŉeba do politického života vnést nový, svėží vítr. Rázem se
na první pohled strany, jejichž programy byly údajnė velmi blízké, nemohou dohodnout, protože jim chybí styĀné programové body.
Jinými slovy, politický kšeft nėjak pokraĀuje a stejnė tak nėjak dopadne.
Domnívám se, že negativ bylo v mém pŉíspėvku i na mśj vkus až pŉíliš.
Vážení spoluobĀané, protože do okamžiku, kdy za sebou dėti zabouchnou na dva
mėsíce dveŉe školních tŉíd, zbývají už jen dny, chtėl bych Vám popŉát hezké léto,
krásné prožití rodinných dovolených, dėtem hezké prázdniny a šőastné setkání v pohodė a ve zdraví na zaĀátku mėsíce záŉí.
Karel Klein, starosta

Mateřská škola
A už tu zase máme konec školního roku a s ním výlety, delší vycházky do pŉírody
a spoustu dalších aktivit, které nám nepŉekazí ani nestálé poĀasí a déšő. PoĀasí bez
deštė nám vydrželo na výletė na farmu do Lechovic, kde si dėti mohly zblízka prohlédnout domácí zvíŉata, se kterými se již bėžnė nesetkávají, a projet se na koních.

Z našich akcí za uplynulé tři měsíce děti zaujala divadelní představení v mateřské
škole, zvláště když se mohly vyfotit s „opravdovým“ obrem. Neopakovatelnou atmosféru mělo Jarní probouzení broučků s lampiony. Uskutečnily se také dva barevné
dny – Žlutým dnem jsme přivítali jaro, Zeleným dnem oslavili Zelený čtvrtek. Pro
maminky, babičky a další rodinné příslušníky si děti připravily program na besídku ke
Dni matek. Novou akcí pro děti byla návštěva místní myslivny, kde nám pan Toman
vyprávěl o zdejší zvěři a péči o ni, ukazoval trofeje a předvedl činnost psa při honu.
Na přání rodičů jsme v letošním školním roce zajistili pro starší děti plavecký výcvik v plavecké škole v Hustopečích. Děti absolvovaly 10 lekcí, při kterých získávaly
za splnění úkolu šupinky na kapříka. V závěru již většina dětí samostatně kraulem
uplavala 5 metrů.
Na příští školní rok máme do plavecké školy přihlášeny i mladší děti.
Co nás ještě čeká do konce školního roku? V době psaní tohoto článku jsme měli
naplánován týden akcí ke Dni dětí – s návštěvou Lumbardy, židlochovického parku
a bažantí líhně, se sportovním dnem, vystoupením klauna Ronalda v zábavném programu pro děti a se stopovanou s plněním úkolů a hledáním pokladu. Dne 10. června
jedeme na výlet do zoo v Brně. Chceme se podívat na opičáka Heika, kterého jsme
kreslili, a zúčastnili jsme se také soutěže Pomozte Heikovi. V závěru školního roku
plánujeme akci Rozloučení s předškoláky, v případě příznivého počasí jako zahradní
slavnost. Odcházet bude 13 předškolních dětí.
Co nás čeká o prázdninách? Do 16. července bude mít mateřská škola běžný provoz, pouze omezený na jednu třídu. V dalších týdnech má probíhat rekonstrukce
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mateřské školy s výměnou venkovních oken, dveří, zateplením, vybudováním krovů
a štítového zdiva.
Doufejme, že vše bude probíhat tak, aby děti mohly 1. září nastoupit do mateřské
školy bez problému. Na příští školní rok máme celkem přijato 56 dětí, z toho 48 dětí
od září, 8 dětí s nástupem po novém roce.
Pěkné prázdniny, více tepla, méně deště (i kvůli rekonstrukci) přeje
Věra Kopčáková.

Informace o činnosti ZŠ Vojkovice
Vážení občané,
s koncem školního roku a blížícími se prázdninami bych ráda z bohaté činnosti naší
školy uvedla některé stěžejní momenty.
Tradiční formu vzdělávání žáků jsme doplňovali o řadu aktivit, ať to byly přírodovědné exkurze (ekologická centra Lipka, Rozmarýnek), projektové dny ve škole (Den
vody, Školní zimní olympiáda) nebo účast v celostátní soutěži Recyklohraní, které
se úspěšně účastníme již druhým rokem. Velmi potěšující je skutečnost, že se do této
aktivity zapojila i širší veřejnost, čímž nám pomohla získat cenné body k pořízení
sportovního náčiní, výukových programů a podobně.
Realizace těchto projektů přináší nejen náplň pro činnost žáků, ale vytváří u nich
důležité povědomí o ochraně přírody, jednání lidí a jejich vztahu k přírodě a nabízí jim
konkrétní cesty, jak mohou sami pomoci.
V rámci dopravní výchovy se děti zúčastnily kursu v Domě dětí a mládeže v Brně,
kde si mohly pomocí počítačové simulace vyzkoušet řešení různých dopravních si-
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tuací. Žáci 4. a 5. ročníku následně
absolvovali odbornou přednášku
a jízdu zručnosti, za což obdrželi
průkaz malého cyklisty.
V souvislosti s mimoškolními
aktivitami mi dovolte vyzvednout
spolupráci s občanským sdružením
Tazík, s nímž jsme uspořádali několik zdařilých akcí (Gulášové odpoledne, Rallye Vojkovice, Kuličkiádu, Květinovou burzu). Především
si však vážíme pomoci jeho členů,
mnohdy našich bývalých žáků, při
realizaci projektu přírodní učebny
v areálu školy.
Na tomto místě bych chtěla poděkovat také všem ochotným občanům, kteří nás v uplynulém školním
roce podporovali, ať materiálně či
finančně, anebo ve svém volném
čase pomohli při terénních úpravách
na školní zahradě. Bez nich by naše vize přírodní učebny jako místa poznávání a pochopení souvztažností v přírodě zůstala utopií.
Moje poděkování patří též všem zaměstnancům ZŠ a MŠ Vojkovice za vykonanou
práci a v neposlední řadě i Obecnímu úřadu Vojkovice za vstřícný přístup.
Přeji Vám všem prosluněné prázdniny a dovolené plné zážitků.
Mgr. Libuše Matyášová, ředitelka ZŠ a MŠ Vojkovice
Podrobné informace o činnosti ZŠ Vojkovice včetně fotodokumentace naleznete na
stránkách http://www.zsvojkovice.skolniweb.cz

Vojkovické stromy
Před nedávnem jste se na stránkách Vojkovického zpravodaje mohli dočíst o inventarizaci stromů na obecních pozemcích, která proběhla v létě loňského roku. Mohlo
by se zdát, že počítání a hodnocení zeleně je výstřelkem posledních let, ale opak je
pravdou. Naši předci měli o zeleni v obci překvapivý přehled.
Když vojkovický rodák W. Littomisky vzpomínal na Vojkovice, popsal je takto:
„Před námi na pravém břehu Svratky ležela rodná vesnička, vklíněná do plodných zahrad a polí, nízkých tmavozelených houštin, ze kterých vyčnívaly vysoké
topoly. Mezi nimi se tyčila červená špička kostelní věže a pár hřebenů střech radnice a mlýna.“
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Vojkovice byly skutečně doslova prorostlé a obklopené zelení. Když v roce 1935
proběhlo v obci sčítání ovocných stromů a keřů, bylo napočítáno v zahradách:
954 jabloní, 762 hrušní, 790 meruněk, 408 třešní, 98 višní, 292 ořešáků, 586 durancií,
47 moruší, 1752 rybízových keřů a 260 angreštů. K tomu ještě obec vlastnila 221
třešní podél cesty na Syrovice, 34 jabloní při cestě do Rajhradu, 95 třešní u cesty do
Blučiny, 84 hrušní na silnici do Hrušovan a 52 jabloní podél cesty do Židlochovic.
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Bohužel se nedělalo sčítání dalších stromů, takže víme jen to, že obec v této době
vlastnila ještě 104 měřic lesa a 44 měřic vinic. Ostatní plocha (s výjimkou rybníka
u Hrušovan) byla rozdělena na pole, ovocné sady a zahrady a u Svratky se rozkládaly
velké pastviny lemované starými vrbami.
Mimo to rostlo v obci i několik významných, ba přímo památečných stromů. Za
symbol Vojkovic byla považována lípa, která byla zasazena u boží muky. Přesné datum výsadby tohoto stromu není známo, ale když byla roku 1923 pro svůj špatný stav
pokácena, bylo zaznamenáno, že „byl pokácen staletý symbol obce“.
Na hřbitově u hřbitovní kaple rostl starý jeřáb, v jehož stínu roku 1891 vykopali
Vojkovičtí studnu.
Dne 2. prosince 1908 byl ve Vojkovicích zasazen „jubilejní císařský dub“ k 60.
výročí nástupu císaře Františka Josefa I. na trůn.
V radniční zahradě (tedy v zahradě dnešního Motelu) byl vysazen 12. května 1917
smrk na počest korunovace císaře Karla I.
Mimo to se místní snažili využít každého volného prostoru pro výsadbu nových
stromů, takže v roce 1919 vyrostla od boží muky k vlakové zastávce třešňová alej
(nutno dodat, že tehdy tu byl pouze chodník v polích, protože domy se tu začaly stavět
až ve třicátých letech). V roce 1933 založili park před radnicí, který krom růží a trávy
osázeli dokola i lípami. O rok později zase vznikla třešňová alej v ulici Hlavní a „za
stodolami“, tedy v dnešní ulici Blatné. Ulici Mlýnskou lemovaly pro změnu hrušně.
Mgr. Iva Tycová

Strom roku 2010 regionu Židlochovicko
Dne 20. 4. 2010 vyhlásil Městský
úřad Židlochovice, Odbor životního
prostředí, soutěž o nejhezčí strom regionu Židlochovicko. Do soutěže nominovalo 18 obcí regionu svoje krasavce.
Hlasování probíhalo jednak elektronicky na stránkách RTIC (Regionální
turistické a informační centrum) Židlochovice a také formou hlasovacích
lístků, které občané zasílali na MěÚ
Židlochovice. Hlasování bylo ukončeno 22. 5. 2010.
S velkou převahou zvítězil za velké
podpory nejen vojkovických občanů
vojkovický strom „lípa u křížku“
u křižovatky ulice Prátna a silnice ve
směru na Hrušovany. Hodnota stromu
je těžko měřitelná jakoukoliv jednotkou soustavy SI a vůbec už se nedá
vyčíslit penězi.
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Výsledek soutěže

S ohledem na stáří stromu cca 100 let spočívá jeho hodnota naprosto v jiných rozměrech. Strom již tu byl, troufám si říct, dříve než kdokoliv z nás. Kolem něj po stoleté časové úsečce procházely dějiny, a i když on sám v minulosti utrpěl několik šrámů,
je zde a zaslouží si o to větší pozornost.
Chtěl bych Vám všem co nejsrdečněji poděkovat za přízeň v soutěži „Strom roku
regionu Židlochovicko 2010“ a Ing. Mirce Drobílkové za to, že právě tento strom
do soutěže nominovala. Vaší intenzivní a vytrvalou podporou se stala lípa bezkonkurenčním vítězem. Nyní bude zařazena do celostátní soutěže, kde bude konkurence
podstatně větší.
Nečiníme si ambice na republikového vítěze, neboť i regionální prvenství je s ohledem na historii stromu a jeho ekologickou hodnotu pro nás velkým úspěchem. Jsem
přesvědčen, že nejen stromy nominované do soutěže, ale všechny stromy si zaslouží
naši maximální pozornost a ohleduplnost. Čím více se budeme tímto tématem zabývat a hovořit o něm, tím více si nejenom my, ale i další generace budou uvědomovat,
jakou významnou roli v kontextu životního prostředí stromy hrají.
A to si myslím, že je poslání všech obdobných soutěží.
Karel Klein, starosta
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Den pro Vojkovice
Sluneční paprsky, které po dlouhé zimě rozpouští sněhovou peřinu v ulicích Vojkovic, každoročně nemilosrdně odhalí také spousty papírků, PET lahví, mikrotenových
sáčků, plechovek… Není snad člověka, který by si tohoto nadělení nevšiml. A možná
jste si také všimli, že dříve než se tráva pořádně zazelená, jako mávnutím kouzelného
proutku je všude čisto…
Bohužel žádný kouzelný proutek v inventáři obce není, a proto nezbývá než se spolehnout na ochotné ruce dětí a dospělých. Poslední březnovou sobotu se těch ochotných
párů rukou a usměvavých tváří sešlo bezmála osm desítek. Letošní, v pořadí již sedmý
ročník Dne pro Vojkovice se opravdu vydařil. Skupinky dětí s doprovodem dospělých,
vybavené igelitovými pytli a rukavicemi, se rozběhly po obci a sbíraly a sbíraly…
Vzhledem k rekordní účasti se podařilo vše zvládnout skutečně rychle, a tak kolem
poledne už většina pracujících seděla u oběda a v čistých ulicích po nich zůstaly jen
igelitové pytle napěchované odpadky, které se multikárou odvážely do sběrného dvora.
Tím ale ještě zdaleka nic nekončilo. Pro všechny účastníky byl na dvoře místní ZŠ
připraven táborák, opékání špekáčků, řada her a soutěží. A protože nechyběla ani kytara, myslím, že odpoledne si dosyta užili nejen malí, ale i dospělí pomocníci.
Nezbývá než srdečně poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci: občanskému
sdružení Tazík, ZŠ Vojkovice, OÚ Vojkovice a hlavně všem, kteří pomáhali. Děkujeme!
Ing. Miroslava Drobílková
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Zájezd do divadla
Kulturní komise Obecního úřadu Vojkovice uspořádala v dubnu zájezd do Divadla
Bolka Polívky.
Představení Mínus dva zaujalo diváky jak svým obsahem, tak hereckým ztvárněním. Bolek Polívka a Milan Lasica rozehráli s humorem a nadsázkou příběh dvou
pacientů, jimž lékař oznámil konečnou diagnózu. Utečou z nemocnice a postupně
přestávají myslet jen sami na sebe. Pochopit cizí osud, nahlížet do vlastní minulosti
a přiznat si pravdu není pro ně jednoduché.
Diváci s napětím sledovali děj, smáli se komediálnímu podání a odcházeli z divadla
zamyšleni.
Božena Kleinová

Myslivecká kynologie ve Vojkovicích
Na úvod kousek z legislativy. Loveckým psem se rozumí pes s průkazem původu, loveckého plemene uznaného Mezinárodní kynologickou organizací. Pes, který úspěšně
absolvuje podzimní zkoušky, se stává lovecky upotřebitelným při honech na drobnou
zvěř. Každá honitba má zákonem stanovený počet lovecky upotřebitelných psů.
Člověk již v neolitu začal zdomácňovat divoká zvířata a začal využívat
jejich vlastnosti ve svůj prospěch.
Postupem času, vlivem rozdílných
klimatických podmínek a šlechtěním
vznikla celá škála plemen psů od čivavy až po chrty.
Rád bych vám představil lovecké
psy v naší honitbě. Ve Vojkovicích
máme zatím pouze tři lovecky upotřebitelné psy: labradorského retrívra
Valura a dva české fousky Endyho
a Aidu, která v loňském roce vyhrála
klubovou výstavu. Tři psi zatím čekají na lovecké zkoušky: český fousek
Alan a němečtí krátkosrstí ohaři Jox
a Chyta. Labradorský retrívr je anglosaského původu, patří do skupiny
přinašečů a je výborný na vodu. Jsou
to psi nadaní, velice společenští a je
vidět, že je to v poslední době velmi
populární plemeno.
Český fousek byl nejrozšířenějším
ohařem v bývalém Československu,
ale ve dvacátých letech málem zanikl.
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V současnosti je na tom naše jediné české lovecké plemeno daleko lépe zásluhou obětavých chovatelů a podpory Českomoravské myslivecké jednoty. Je to vysoký, dobře
osvalený pes. Patří do sekce kontinentálních hrubosrstých ohařů. Všichni ohaři jsou velni
populární pro svou všestrannost.
V letošním roce se podařilo majiteli českého fouska Aidy panu Martinu Iránkovi odchovat šest štěňat, čímž udělal radost nejen rodině, ale i příznivcům tohoto českého loveckého psa.
Lovecky upotřebitelný pes je nenahraditelným pomocníkem myslivce a vděčným společníkem. Závěrem bych chtěl poděkovat všem k přírodě ohleduplným kynologům. Vážíme si všech, které jejich domácí mazlíčci aspoň trošku poslouchají.
Jindřich Toman, místostarosta

Tenisový turnaj
V neděli 6. 6. 2010 se uskutečnil 1. ročník tenisového turnaje ve čtyřhře VOJKOVICE 2010 o putovní pohár pod záštitou starosty obce Vojkovice. Hosté z Brna,
Blučiny, Olšan, Popovic a Velkých Němčic zajistili opravdu „mezinárodní“ účast
a vysokou herní úroveň. Členové Tenisového klubu Vojkovice zajistili krásné počasí
a dokonalou organizaci turnaje.
Leoš Janíček, místopředseda TK
9

Zapojení seniorů do aktivního života
V pondělí 29. března se v zasedací místnosti OÚ sešlo 20 seniorek, které se nechtějí smířit s pasivním způsobem života. Setkání iniciovaly paní Radka Kubátová a paní
Aloisie Kučerová. Na neformálním posezení zaznělo několik námětů, kterak se aktivně
zapojit do společenského života. Kromě námětů na případné poznávací zájezdy zde zazněly i náměty na pořádání menších kulturních akcí, popřípadě dovednostních soutěží aj.
Hlavními cíli sdružení je donutit společnost ke změně postojů k seniorům, zlepšit
přístup seniorů k informacím, vzdělávání a komunikaci a podpořit aktivní život seniorů. Senioři jsou přece nesmírným zdrojem znalostí a zkušeností.
Obec by rozhodně tuto iniciativu neměla brát na lehkou váhu a měla by této skupině
občanů vyjít maximální měrou vstříc.
Vždyť přece „Stáří není trest, stáří je etapa života.“
Karel Klein, starosta

Zpráva o bezpečnostní situaci v obci Vojkovice
za rok 2009
Vážený pane starosto,
předkládám Vám zprávu o bezpečnostní situaci v městě Židlochovice za období od
1. 1. 2009 do 31. 12. 2009.
V rámci celého teritoria Obvodního oddělení Policie ČR Židlochovice bylo za
uvedené období spácháno celkem 519 trestných činů, z čehož se podařilo objasnit
199 trestných činů, tj. 38,34 %. V trestné činnosti nejvíce převažují majetkové trestné
činy – krádeže prosté (169) a krádeže vloupáním (113).
10

Přehled trestné činnosti v teritoriu obce Vojkovice v období od 1. 1. 2009 do
31. 12. 2009
Celkem bylo ve shora uvedeném období šetřeno 24 trestných činů, přičemž
u 6 trestných činů byl zjištěn pachatel. Skladba trestných činů:
• krádeže věcí z vozidel a součástek vozidel – 3 případy
• krádeže vloupáním do objektů firem a garáží – 2 případy
• krádeže vloupáním do rodinných domů, firem, novostaveb, st. buňek a rekreačních chat – 4 případy
• krádeže prosté – 5 případů
• řízení vozidla bez řidičského oprávnění - 1 případ
• řízení vozidla pod vlivem návykové látky (alkohol, drogy) – 3 případy
• ostatní trestná činnost - 6 případů (jedná se zejména o tr. činy neplacení výživného, maření výkonu úředního rozhodnutí, podvody, neoprávněné držení platební
karty a fyzické napadání)
U trestných činů převládají, jak je vidět u výše uvedeného přehledu, majetkové
trestné činy, tj. krádeže vloupáním do vozidel a krádeže vloupáním do rodinných
domů, firem, novostaveb, st. buněk a rekreačních chat.
Přehled spáchaných přestupků v teritoriu obce Vojkovice za období od
1. 1. 2009 do 31. 12. 2009
Celkem bylo za uvedené období šetřeno 126 přestupků, z čehož byl u 118 přestupků
zjištěn pachatel. Skladba přestupků:
• přestupky proti majetku – 6 případů
• řízení vozidla pod vlivem návykové látky (alkohol, drogy) – 2 případy
• přestupky proti občanskému soužití - 4 případy
• přestupky v dopravě – 114 případů
Dále bylo v obci Vojkovice provedeno 28 šetření. Tato šetření se týkala součinnosti
s ostatními složkami Policie ČR, zpráv pro soudy a další státní organizace.
Spolupráce s orgány obce
Spolupráce s Obecním úřadem Vojkovice je na velmi dobré úrovni
Spolupráce s obecní policií
Spolupráce s Městskou policií Židlochovice je na dostatečné úrovni. Dochází ke kooperaci a výměně poznatků, které napomáhají při odhalování a objasňování trestných činů
a přestupků. Do budoucna bude prospěšné tuto spolupráci zachovat na stávající úrovni.
Zpracoval: pprap. Radek Franc, vrchní asistent, npor. Bc. Libor Dofek, vedoucí oddělení

Napojení Židlochovicka na Vírský oblastní vodovod
Podle dlouhodobé koncepce obsažené v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje je cílovým řešením pro zásobování obcí dobrovolného svazku obcí
Vodovody a kanalizace Židlochovicko napojení na Vírský oblastní vodovod. Toto řešení vychází ze skutečnosti, že dosud využívané prameniště skupinového vodovodu
Židlochovice ve Vojkovicích nelze dostatečně zabezpečit před tzv. „velkými vodami“
v blízké řece Svratce. Již průtoky na úrovni „dvacetileté vody“ (průtoky, jejichž prav11

děpodobnost výskytu je jedenkrát za 20 let) způsobují v prameništi problémy, musí
být budovány provizorní hrázky z pytlů s pískem.
Přitom nelze vyloučit i výskyt daleko větších průtoků, které by způsobily úplné
zaplavení jímacího území a s tím spojené znehodnocení kvality pitné vody na mnoho let.
Připojení na VOV bylo zvoleno proto, že je tímto vodovodem dodávána velmi kvalitní voda, která je stejně jako např. ve vodovodní síti města Brna směsí vody z Březové nad Svitavou a upravené povrchové vody z Víru. V současné době je podíl vody
z Březové převažující. V případě plánovaného odstavení nebo poruchy jednoho ze
zdrojů je celá potřeba ve spotřebišti plně kryta z druhého zdroje.
Přívod vody do Židlochovic (včetně možnosti následně napojit a posílit i skupinový
vodovod Hustopeče) zabezpečí přívodní potrubí profilu 400 mm délky 9,1 km z vodojemu VOV Rajhrad I, které se napojí na stávající vodovodní řad v ulici Lidické,
kterým se dnes čerpá voda z prameniště Vojkovice do vodojemu Židlochovice. Přitom
do tohoto vodojemu doteče voda z VOV bez čerpání, gravitačně. Stavba má název
VOV, 4. etapa - Napojení Židlochovicka na VOV a bylo již na ni vydáno stavební
povolení. Výstavba bude probíhat od podzimu roku 2010 až do konce roku 2012,
náklady stavby jsou cca 130 mil. Kč a bude realizována z finančních zdrojů sdružení VOV (cca 65 %), Jihomoravského kraje (10 %) a státního rozpočtu (cca 25 %).
V těchto nákladech nejsou ale zahrnuty projekty, inženýrská činnost, výkupy a nájmy
pozemků, náklady na věcná břemena apod., které musí sdružení VOV zaplatit z vlastních finančních zdrojů. Podstatné je, že svazek Vodovody a kanalizace Židlochovicko,
který je také členem sdružení měst, obcí a svazků obcí VOV, se na financování nebude
podílet. Svazek byl o celé přípravě stavby, která byla zahájena již v r. 2004, průběžně
informován a je dobré, že veškeré přísliby, zejména pokud jde o financování stavby,
mohou být dodrženy.
Stavba přívodního řadu se dotkne katastrálních území Želešice, Rajhrad, Holasice, Vojkovice, Židlochovice a Hrušovany u Brna. Starostové dotčených měst a obcí
budou v dostatečném předstihu informováni, kde a kdy se bude stavět. Jako každá
stavba, přinese i tato jisté zhoršení životních podmínek v dotčené oblasti, prosíme
proto o pochopení. Problémy jsme připraveni řešit, na minulých stavbách se nám
vždy osvědčila spolupráce se starosty, kteří budou také zváni na pravidelné měsíční
kontrolní dny na stavbě.
Domníváme se, že stavba je velkou příležitostí pro Židlochovicko získat dostatečné množství kvalitní pitné vody i s rezervou do budoucnosti, a přitom může svazek
použít vlastní finanční zdroje na dofinancování jiných, také velmi potřebných akcí
vodohospodářského charakteru. Přitom zájemců o napojení na VOV je více, jejich požadavky jsou však řešeny dle naléhavosti a také připravenosti odebírat vodu z VOV.
V tomto případě se proto spolupráce sdružení VOV a svazku Vodovody a kanalizace
Židlochovicka vyplatila.
Věříme, že občané Židlochovicka pochopí dočasné problémy se stavbou spojené,
tyto problémy však jsme připraveni minimalizovat a odstraňovat je co nejrychleji.
Další potřebné informace Vám poskytneme, kdykoliv to budete potřebovat.
V Brně 23. 2. 2010
Zpracovali: VOV, s. m. o., Ing. Miloš Brzák, Ing. Jaromír Machálek
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Lékařská služba první pomoci, lékárenská pohotovostní
služba a ohledání zemřelých v našem a okolních
okresech Jihomoravského kraje pro rok 2010
Obec

Poskytovatel

Telefonní kontakt
na poskytovatele

545 538 538,
Úrazová nemocnice 545 538 426,
545 538 416
v Brně

Ordinační doba
Místo LSPP

Brno,
Ponávka 6

545 538 421
Brno

Břeclav

nepřetržitě
nepřetržitě

Brno,
Černopolní 9

LSPP pro děti
a dorost

17.00 - 07.00

nepřetržitě

545 424 811

Brno, Koliště 47

lékárenská
pohotovostní služba

nepřetržitě

nepřetržitě

519 303 202

Břeclav,
Bří Mrštíků 38
(Poliklinika
Břeclav, s.r.o.)

LSPP pro dospělé

519 303 202,
519 303 111
519315 263, 266

Břeclav,
U Nemocnice 1

služba ohledání zemřelých
18.00 - 06.00 nepřetržitě
pro celý okres Břeclav
LSPP pro děti a dorost
17.00 - 22.00 08.00 - 20.00

519 303 213

Břeclav,
Bří Mrštíků 38
(Poliklinika
Břeclav, s.r.o.)

LSPP stomatologická

K.E.I.pharma, s.r.o.
Lékárna a prodejna
zdravotnických
potřeb Koliště

518 306 142, 141

17.00 - 22.00 08.00 - 20.00

x

08.00 - 13.00

LSPP pro dospělé

17.00 - 22.00 08.00 - 20.00

LSPP pro děti a dorost

17.00 - 22.00 08.00 - 20.00

LSPP pro dospělé

17.00 - 22.00 08.00 - 20.00

Ivančice,
Široká 16

LSPP pro dospělé

17.00 - 22.00 08.00 - 20.00

515 215 603

Znojmo,
Vídeňská třída 8

LSPP pro dospělé

17.00 - 22.00 08.00 - 20.00

515 215 563

Znojmo,
MUDr. Jana
Janského 11

Hodonín

Nemocnice TGM
Hodonín, p.o.

Hustopeče

Městská nemocnice
519 407 310
Hustopeče, p.o.

Hustopeče,
Brněnská 41

Ivančice

Nemocnice
Ivančice, p.o.

546 439 630

518 306 315, 257

Znojmo
Privátní lékaři

LSPP pro dospělé
17.00 - 07.00
služba ohledání zemřelých pro okres Brno-město 17.00 - 07.00
a Brno-venkov

víkendy /
svátky
nepřetržitě

17.00 - 07.00

532 234 935

Nemocnice
Znojmo, p.o.

všední den

LSPP stomatologická

Fakultní
nemocnice Brno
Pracoviště dětské
medicíny

Nemocnice
Břeclav, p.o.

Rozsah služby

dle rozpisu služeb, informace na centrálním
příjmu nemocnice na
tel. 515 215 563

Hodonín,
Purkyňova 11

privátní
ordinace
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služba ohledání zemřelých
18.00 - 06.00
pro okres Znojmo
LSPP pro děti a dorost
LSPP stomatologická

nepřetržitě

17.00 - 22.00 08.00 - 20.00
x

08.00 - 13.00

Povinná výměna ŘP
V působnosti Městského úřadu Židlochovice chybí vyměnit do konce roku 2010
cca 1500 řidičských průkazů a do konce roku 2013 (typ 6 ř. p.) chybí vyměnit více
než 3000 řidičských průkazů.
Z těchto důvodů byly zpracovány seznamy osob podle jednotlivých obcí regionu,
jejichž řidičské průkazy podléhají povinné výměně. Tento seznam byl zpracován se
stavem k 20. 4. 2010.
Informace o tom, zda řidičský průkaz konkrétního občana podléhá povinné výměně
do konce roku 2010, lze ověřit u místně příslušného obecního nebo městského úřadu.
Platné řidičské průkazy vydané v České republice
Typ 4
Typ 5
vydáván v rozmezí 1994–1996
vydáván v rozmezí 1997–2000
povinná výměna: do 31. 12. 2010
povinná výměna do 31. 12. 2010

Typ 6
vydáván v rozmezí 1. 1. 2001–30. 4. 2004
povinná výměna do 31. 12. 2013

Typ 7
vydáván od 1. 5. 2004
datum platnosti je vyznačeno
na přední straně řidičského průkazu

• Nově vydávaný ŘP je podle §1 vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech
a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů, dokument typu plastové polykarbonátové karty o velikosti 54 x 86 mm (velikost telefonních nebo bankovních
karet). Podklad (jádro) je růžové barvy přecházející v modrou a bílou a na přední
straně je v horní části označen nápisem „ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ ČESKÁ REPUBLIKA“, logem Evropské unie a rozeznávacím znakem vydávajícího státu „CZ“.
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• Údaje na nově vydávaném ŘP (od 1. 5. 2004) jsou téměř totožné s údaji uváděnými na
předchozím typu (vydáván do 30. 4. 2004), nově je digitalizována fotografie a podpis.
• ŘP podle vzoru ES je uznatelný pro řízení vozidla v rámci Evropské unie a podobně
jako předchozí typ je uznáván i v ostatních státech „Úmluv o silničním provozu“
(Ženeva – 1949, Vídeň – 1968).
• Nový ŘP se vydává na dobu nejvýše deseti let z důvodu životnosti a čitelnosti plastové karty anebo na dobu kratší z důvodu např. omezení zdravotní způsobilosti řidiče.
• Výroba nového ŘP probíhá centralizovaným způsobem, obdobně jako je tomu u občanských průkazů a cestovních dokladů.
• Řidičské průkazy podléhající výměně jsou vyměňovány bezplatně (pokud nedochází k jiným změnám – dosud nehlášeným).
• K výměně je třeba jedna fotografie 3,5 x 4,5 cm, doklad totožnosti (např. OP, pas),
vypsaná žádost o vydání řidičského průkazu (na originálním tiskopisu).

Vítání občánků
V sobotu 24. dubna bylo na Obecním úřadě ve Vojkovicích pořádně živo. Bylo zde
slavnostně uvítáno do života čtrnáct nových občánků. Zasedací síň praskala ve švech.
Celou společenskou událost zpestřilo vystoupení dětí z mateřské školy a základní školy. Pod vedením svých učitelek přednesly básničky a zazpívaly několik písní.
Po ukončení celé akce se všechny maminky a tatínkové s miminky uvolili ke společnému fotu před budovou obecního úřadu.
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Do života byli uvítáni tito občánci:
Stela
Tomášková
Karin
Stankušová
Jan
Šaroun
Ondřej Mátl
Tobias Tondl
Daniel Klein
Jan
Chlada
Vojtěch Bittman
David Komínek
Jiří
Koňas
Marie
Šebestová
Jan
Vrána
Ladislav Holováč
Emma Schönwälderová
Tentokrát zvítězili kluci, a to v poměru 10:4. Všem občánkům a jejich rodičům přeji
hodně zdraví a spokojený život.
Karel Klein, starosta

Svaz postižených civilizačními chorobami
ZO Židlochovice
Organizace všeobecně známá pod názvem SVAZ INVALIDŮ Židlochovice má velkou
tradici. Byla založena před r. 1970 p. Chatrným z Hrušovan.
K 1. 1. 1990 měla organizace 281 členů z obcí Hrušovany, Židlochovice, Žabčice,
Unkovice, Bratčice, Ledce, Sobotovice, Syrovice, Vojkovice, Přísnotice, Medlov, Holasice a Blučina, která později založila vlastní organizaci.
Již v této době se jezdilo na poznávací zájezdy, do divadla a konaly se plesy.
K 1. 10. 1990 došlo ke změně názvu na SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
v ČR, které sdružovalo tělesně, vnitřně, zrakově a sluchově postižené. Každá skupina
měla svůj OV v Brně. K 31. 12. 1993 měla organizace 410 členů.
Na mimořádné členské schůzi 17. 10. 2002 bylo Sdružení transformováno na SVAZ
POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI V ČR – ZO ŽIDLOCHOVICE. V té
době má organizace 524 členů, kteří jsou nejen tělesně postižení, ale i nemocní s téměř
neviditelnými chorobami.
V řízení organizace se od počátku vystřídalo mnoho předsedů, např. p. Chatrný a p.
Jokver z Hrušovan, p. Malý Jan ze Žabčic, pí Malá Hana z Unkovic, JUDr. Tyc K., pí
Mácová, pí Skálová Marta ze Židlochovic, pí Krejčová T. z Vojkovic a od června 2007 je
ve funkci předsedy pí Nevědělová Marta z Nosislavi. Z tohoto přehledu je zřejmé, že se
v této funkci vystřídali zástupci téměř všech sdružených obcí.
Funkci jednatele převzala po p. Chatrném pí Vybíralová z Unkovic a vykonává ji dodnes, funkci hospodáře po pí Hniličkové převzala pí Žižková a vykonává ji doposud.
Kulturní činnost vykonává nepřekonatelně již 20 let pí Křenková, funkci místopředsedy
po pí Nadě Kirchové vykonává pí Drobílková.
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Do r. 1990 se konaly dvakrát ročně členské schůze v Národním domě v Židlochovicích.
Od r. 1990 se konají jedenkrát ročně v sokolovně v Židlochovicích nebo Hrušovanech, kde
se konají doposud. Činnost organizace byla a je zaměřena nejen na zájezdy a plesy, které se
konaly v Národním domě v Židlochovicích, v Nosislavi a nyní již několik let v Hrušovanech
(pro zajímavost – v r. 1990 byl 18. ples v Nosislavi, kde bylo vstupné 15 Kč), ale velice
činný býval kroužek zručných rukou pí Chalupové a pí Pokorové. Velice oblíbené a hojně navštěvované byly a jsou rekondice, např. Podlesí, Tavíkovice, Luhačovice, Tři Studně,
Nové Město a jiné. I v současné době, kdy jsou mnohem vyšší ceny, je o rekondice zájem.
Co je to rekondice? Ráno rozcvička, dopoledne cvičení s odbornou cvičitelkou, odpoledne vycházka, večer zábava. Vše pod dohledem lékaře a přizpůsobeno zdravotnímu
stavu účastníků. Již od r. 1989 jezdíme průměrně osmkrát ročně na rehabilitační zájezdy
do Dunajské Stredy nebo Čalova, až třikrát za rok jedeme do Polského Těšína, několikrát
navštívíme divadelní představení, pořádáme poznávací zájezdy nebo na Floru Olomouc.
Oblíbené jsou zájezdy na koncerty dechovek do Hodonína, Rakvic apod. nebo vánoční
koncerty v Medlově. Na většinu zájezdů jedou i dva autobusy.
V letošním roce jsme pořádali již 36. společenský ples opět v Hrušovanech, který již
několik let navštěvuje kolem 300 lidí, nejen našich členů, ale i mnoho přátel.
Pravidelně kolem Vánoc navštěvujeme naše imobilní a dlouhověké členy s malou pozorností. Ke kulatým a půlkulatým narozeninám předáváme členům blahopřání.
Organizace je řízena výborem, který spolu se zástupci všech sdružených obcí se schází
jedenkrát za 14 dnů v MKK v Židlochovicích, který nám bezplatně půjčuje město.
K 31. 12. 2009 měla organizace 541 členů z obcí: Bratčice, Ledce, Sobotovice, Syrovice
19 členů, Holasice 24, Hrušovany 60, Medlov 43, Nosislav 49, Přísnotice 23, Unkovice
42, Vojkovice 72, Žabčice 60 a Židlochovice 149 členů.
Členský příspěvek činí 50 Kč ročně. Činnost organizace není nikým dotována ani sponzorována. Všichni, kdo pro organizaci pracují, tak činí bez nároku na odměnu. Za to jim
patří uznání a velké poděkování.
Eva Drobílková, místopředsedkyně ZO

Oznámení pro občany
Platba odpadu v roce 2011
Platbu za odpad v roce 2011 bude možno provést následovně:
• hotovostně na pokladně Obecního úřadu Vojkovice;
• bezhotovostním převodem na účet určený správcem poplatku
(č. ú. obce: 13223641/0100, variabilní symbol – 1337, specifický symbol –
číslo popisné);
• složenkou (lze vyžádat na obecním úřadě).
Výše uvedené způsoby plateb jsou v souladu s Obecně závaznou vyhláškou
č. 2/2007 obce Vojkovice o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Obecní úřad Vojkovice provede k 31. 12. 2010 ukončení plateb přes SIPO.
Jedním z důvodů jsou složité převody mezi Českou poštou, s. p., a bankami.
Občané, kteří doposud hradili poplatek za odpad prostřednictvím SIPO, nemusí
vyvíjet žádná opatření. Celou administraci zajistí Obecní úřad Vojkovice.
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JUBILEA 16. 1. 2010–30. 6. 2010
Příjmení

Jméno

Věk

Ulice

Konečná
Janíček
Březina
Rampová
Furchová
Koutník
Zámečník
Němcová
Brezani
Dvořák
Kleinová
Kleinová
Hanuška
Spáčil
Vangel
Steinbocková
Harnach
Prašivková
Drobílková
Franková
Petráková
Sedláček
Staňková
Jedličková
Jiráková
Remková
Vávrová
Tuháčková
Macková
Hausknechtová
Macková
Dohnalová
Macka
Večeřa
Hrdá
Skalický
Lemonová
Šindelář
Němec

Jaroslava
Svatopluk
Stanislav
Táňa
Mária
Pavel
Zdeněk
Jana
Kristian
Jaroslav
Jana
Jaruška
Ladislav
Lubomír
Eduard
Ivanka
Ivo
Marie
Vlastimila
Jaromíra
Anna
Jiří
Miluška
Marie
Věra
Zdenka
Rozalie
Jiřina
Marie
Marie
Věra
Marie
Ladislav
Vlastimil
Pavla
Alois
Anežka
Jan
Vladimír

60
60
60
60
60
60
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
70
70
70
70
75
75
75
75
75
80
83
83
83
84
84
88
88
88
89
89
90

Vodní
Družstevní
Hlavní
Rajhradská
Nádražní
Mlýnská
Brněnská
Hlavní
Nádražní
Družstevní
Hrušovanská
Nádražní
Prátna
Mácova
Blatná
Rajhradská
Blatná
Brněnská
Hlavní
Nádražní
Hlavní
Hrušovanská
Hlavní
Hlavní
Hlavní
Rajhradská
Hlavní
Hlavní
Nádražní
Rajhradská
Nádražní
Mácova
Nádražní
Vodní
Hlavní
Nádražní
Hlavní
Rajhradská
Mlýnská
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Číslo popisné
pisné
98
257
85
111
204
158
227
14
229
278
36
132
307
231
170
183
322
216
2
148
25
214
91
115
80
248
31
37
122
112
165
235
165
98
88
189
39
128
59

NAROZENÍ
Příjmení

Jméno

Datum narození

Ulice

17. 2. 2010
28. 2. 2010
5. 3. 2010
16. 3. 2010
22. 3. 2010
27. 4. 2010
27. 4. 2010
5. 5. 2010

Družstevní
Nádražní
Brněnská
Blatná
Mácova
Hlavní
Hlavní
Rajhradská

Jméno

Datum úmrtí

Ulice

Jan
Vlastimil
Josef
Alois

5. 3. 2010
9. 4. 2010
25. 4. 2010
9. 6. 2010

Blatná
Vodní
Mlýnská
Nádražní

Schönwälderová Emma
Koňas
Jiří
Holováč
Ladislav
Vrána
Jan
Šebestová
Marie
Duchoňová
Lucie
Duchoňová
Eva
Nezvalová
Natálie
ÚMRTÍ
Příjmení
Vágner
Večeřa
Skalský
Skalický

Číslo popisné
274
193
291
178
239
19
19
181

Číslo popisné
178
98
271
189

Výsledky voleb do PS PČR v obci Vojkovice
28. a 29. 5. 2010
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Povodně 2010
Stejně jako v ostatních částech ČR, tak i ve Vojkovicích vystrčila velká voda
opět své drápky. Naštěstí dopad živlu na zdraví osob a majetky byl v porovnání
s ostatními obcemi zanedbatelný.
Jako již tradičně v okamžiku, kdy byl 2. 6. 2010 v 18.00 hod. na území obce
Vojkovice vyhlášen III. stupeň povodňové aktivity „Stav ohrožení“, nastal velice
složitý a nelehký úkol pro povodňovou komisi v obci. Jelikož prognóza počasí a vývoj stavu hladin na všech řekách, které ovlivňují poměry na území obce
Vojkovice, byl nejasný, stejně jako informace z dispečinku Povodí Moravy, a. s.,
které se různily, vydal starosta obce po dohodě s velitelem HZS v Židlochovicích
pokyn k zahájení prací na protipovodňových opatřeních v první fázi v úseku od
mlýna společnosti PENAM, a. s., po soutok Mlýnského náhonu a řeky Svratky.
Tento úsek je s ohledem na nestabilitu hráze a nejníže položenou korunu hráze
vždy kritický. Případným rozlivem by došlo k zatopení nemovitostí v ulici Mlýnská a zčásti i ulice Hlavní. Tato skutečnost vyplývá z projektové dokumentace
k územnímu řízení „Protipovodňová ochrana Vojkovic“, zpracované společností
PŐYRY, a. s. Brno.
Shodou šťastných náhod se neopakovaly průběhy povodní z předchozích let.
V každém případě patří velké poděkování všem občanům, kteří se na budování
protipovodňových hrázek podíleli a byli ochotni poskytnout i materiální vybavení,
dále hasičským záchranným sborům z okolních obcí: SDH Ořechov, SDH Nosislav, SDH Dolní Kounice, SDH Medlov, SDH Vranovice, SDH Velké Němčice, SDH Hrušovany u Brna, SDH Těšany, SDH Bratčice, SDH Přísnotice, SDH
Syrovice, SDH Žabčice, SDH Holasice, SDH Židlochovice, HZS Jmk ÚO Brno,
Lidická 61, 602 00 Brno (Stanice Lidická, Židlochovice, Pohořelice). Poděkování
patří rovněž podnikatelům, kteří poskytli svoji techniku a materiální vybavení:
společnost PENAM, a. s., Miroslav Komínek – autodoprava, Oldřiška Veselá –
autodoprava, SDS – stavební společnost s. r. o. Pokud jsem na někoho zapomněl,
hluboce se tímto omlouvám.
Hladina vody v řece Svratce kulminovala dne 3. 6. 2010 v 10.00 hod. při výšce hladiny 477 cm na limigrafu v Židlochovicích u lanového mostu a průtoku
196 m3/s.
Pouze pro srovnání, hladina vody na stejném měřeném místě činila při povodních v březnu 2006 až 518 cm.
Už nyní se samozřejmě ozývají hlasy, které činnosti spojené s hrázkováním
hodnotí jako zbytečné a panické. Jaká by však byla odezva veřejnosti na znehodnocené majetky v případě, jestliže by k zaplavení shora uvedených nemovitostí
došlo právě proto, že by ve velice krátkém okamžiku a pod velkým tlakem předseda místní povodňové komise vydal pokyn „Nehrázkovat“.
Náklady na protipovodňová opatření, které byly uvolněny z rozpočtu obce, činí
cca 35 000 Kč a jsou v porovnání s tím, co by stála případná likvidace povodňových škod, naprosto zanedbatelné.
Nelze samozřejmě opomenout lidský potenciál a nasazení HZS.
Karel Klein, starosta
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Tenisový turnaj Vojkovice 2010

Den pro Vojkovice, zasloužené občerstvení po celodenní práci

Vítání občánků 24. 4. 2010

Řeka Svratka 3. 6. 2010
Vojkovický zpravodaj – vydává Obecní úřad ve Vojkovicích

