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Slovo starosty

Vážení občané,

dovolte mi, abych Vás v prvních dnech podzimního měsíce října prostřednictvím 
našeho občasníku opět co nejsrdečněji pozdravil.

Školáci po odpočinku během krásných letních měsíců opět zasedli do školních 
lavic, my dospělí jsme se postupně vystřídali na rekreacích a s elánem jsme opět 
zahájili nekonečný souboj s každodenními povinnostmi.

Na první pohled se tedy může zdát, že období prázdnin a dovolených je relativně 
poklidnou částí roku, ale v případě naší obce tomu tak nebylo.

Zásadní událostí byla změna ve vedení Základní školy Vojkovice. Paní ředitelka 
Mgr. Jindřiška Mrázková odstoupila ze své funkce s účinností od 1. 7. 2007.

Na uvolněnou funkci ředitelky školy bylo nutné v souladu s ustanovením §166 
odst. 2. zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, uspořádat konkurzní 
řízení. 

Po mnoha předchozích jednáních a přípravách byli ve dvoukolovém řízení z pěti 
uchazečů vybráni čtyři, kteří splňovali požadovaná kritéria.

Na základě doporučení konkurzní komise byla dne 27. 9. 2007 radou obce jmenována 
do funkce ředitelky paní Mgr. Libuše Matyášová, a to s účinností od 1. 10. 2007.

Konkurzní komise pracovala ve složení:
zástupce Odboru školství Krajského úřadu JmK  Mgr. Eva Meluzínová
zástupce České školní inspekce Mgr. Eva Šefránková 
zástupce školské rady Monika Valášková
zástupce z řad pedagogických pracovníků Věra Kopčáková
odborník v oblasti státní správy Mgr. Martina Bartáková
zástupce zřizovatele Karel Klein
 Jindřich Toman

V den svátku slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, dne 5.července, se 
v naší obci uskutečnila významná církevní slavnost při příležitosti třicetiletého 
výročí vysvěcení na kněze vojkovického rodáka Jiřího Prokopa, rodáka z Dolních 
Kounic Jana Hodovského a faráře z Litovele bratra Františka. Slavnost byla zahájena 
průvodem od rodného domu Jiřího Prokopa, č. p. 25, do kostela sv. Vavřince 
a zakončena slavnostní mší svatou, kterou celebroval farář židlochovické farnosti 
Jan Hodovský. 

Dominantní kulturní akcí byly, jako každý rok, tradiční Vavřinecké hody, které 
ve dnech 11. a 12. srpna uspořádal Sportovní klub Vojkovice. Kvalita hodových dnů 
byla letos obzvlášť vysoká, a to zejména zásluhou dvoudenního vystoupení stárků, 
které v neděli odpoledne vyvrcholilo perfektním předvedením moravské besedy pod 
májkou v areálu fotbalového hřiště.

Vavřinecké hody nebyly zdaleka ojedinělou akcí. Chci připomenout například 
2. ročník Vojkovické neckiády, která se uskutečnila 14. července na řece Svratce. 
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Exhibice svérázných plavidel, jejichž výroba vyžaduje velké časové nároky, zaslouží 
obdiv.

Za zmínění rozhodně stojí akce „Trosečník“. Uspořádalo ji občanské sdružení 
Vojkovičáci pod taktovkou paní Renaty Matějové ve dnech 24.–28. 8. 2007 
v rekreačním středisku Vanov u Telče na Českomoravské vrchovině.

Všechny shora zmíněné aktivity znamenají mimořádné nároky na čas, a to ve většině 
případů na úkor soukromého života všech iniciátorů a organizátorů. Proto bych jim 
touto cestou rád za vše poděkoval.

Po připomenutí červencových a srpnových akcí je tu září a začátek školy.Třetí září 
byl den, na který bude celý život vzpomínat devět prvňáčků a pravděpodobně i jejich 
rodiče. Právě v tento den byl zahájen školní rok 2007 – 2008. Jeho slavnostního 
zahájení se zúčastnili žáci základní školy, rodiče prvňáčků a celý učitelský sbor. 
Nejinak tomu bylo i v mateřské škole. Tam byly do nového prostředí s pocity 
smíšenými doprovázeny děti, které ještě nedávno znaly budovu mateřské školy pouze 
zvenčí, z vycházek s rodiči nebo prarodiči.

V sobotu 22. 9. 2007 byli na obecním úřadě slavnostně uvítáni do života noví 
občánci naší obce. Slavnost doplnilo vystoupení dětí ze základní školy v doprovodu 
Mgr. Libuše Matyášové a vystoupení dětí z mateřské školy, které s nimi nacvičila 
paní Věra Kopčáková. Moje poděkování patří všem, kdo se na přípravě a průběhu 
slavnosti podíleli, zejména paní Janě Janíčkové, kterou považuji za režisérku této 
akce.

Vážení občané, Vojkovický zpravodaj je v uvozovkách místní médium, jehož cílem 
je v rámci možností a v maximální možné míře Vás informovat o dění v obci. Při jeho 
přípravě pomáhají všichni, kdo mají chuť a vůli se na dění v obci podílet. Jednotlivé 
příspěvky jsou ve fi nále podrobeny důkladné odborné gramatické kontrole, kterou 
provádí paní Mgr. Božena Kleinová. Cesta od gramatických korektur po distribuci 
je ještě relativně dlouhá. Pokud se náhodou, přes všechny důkladné opravy, 
někde nějaká chyba objeví, pokuste se ji tolerovat. Je to zkrátka dílo tiskařského 
šotka.

Další vydání Vojkovického zpravodaje připravujeme na měsíc prosinec, 
do období předvánočního shonu, ale také naprosto přirozeně navozené předvánoční 
atmosféry.

V tomto vydání Vás budeme informovat o akcích připravovaných na rok 2008, 
změnách na úrovní obecně závazných předpisů a současně zveřejníme vyhodnocení 
roku 2007 .

Srdečně Vás zdraví Karel Klein, starosta.

Jazykový koutek

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: beseda – společ. tanec sestavený 
z nár. tanců: česká, moravská beseda
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Mateřská škola

V letošním školním roce jsou opět v provozu dvě třídy. Třída Sluníček s celodenním 
provozem od 6.30 do 15.45 hodin a třída Žabiček s polodenním provozem od 7.30 
do 12.30 hodin. Celkem je zapsaných 39 dětí, z toho 25 dětí na celý den.

V loňském školním roce ukončilo 11 dětí docházku do naší MŠ a odešlo do základní 
školy. Nově nastoupilo také 11 dětí. Jsou to: Matěj Hanzlík, Adélka Jamborová, Ondra 
Kašpárek, Adam Kosina, Michalka Remešová, Anetka Sokolářová, Ondra Spáčil, 
Anetka Špicarová, Zdeněk Švestka, Bětuška Vaňková a Nikolka Zyková. Další dvě 
děti nastoupí po dovršení věku tří let po novém roce. 

Přeji všem, ať se jim v naší školičce líbí.
 Věra Kopčáková

Vážení stávající a budoucí 
uživatelé kabelové televize!

Jsme si vědomi, že v minulosti nebyla úroveň komunikace mezi námi jako 
provozovatelem a Vámi jako koncovými uživateli zcela optimální a z toho logicky 
vyplynuly některé problémy. Podstatnou část našich aktivit a úsilí jsme v minulosti 
orientovali především do oblasti výstavby a technicko-technologického vybavení 
našich sítí a nadstavbových zařízení. Obrovský rozsah technologických změn jsme 
museli také zvládnout v souvislosti s přechodem analogového televizního vysílání 
na digitální.

V dalším období chceme zlepšit i marketingovou stránku naší činnosti a výrazně 
zlepšit komunikaci s Vámi jako koncovými uživateli našich služeb i Vašimi zástupci 
ve vedení obce.

Všechny tři nabízené služby, tedy televize, internet a telefon, které jsou hlavním 
rysem a výhodou digitalizace, jsou od února 2007 pod názvem Moravianet nabízeny 
našim klientům ve všech městech a obcích Jihomoravského kraje, ve kterých jsou 
vybudovány kabelové rozvody provozované naší společností. Bezprostředně po spuštění 
digitálního vysílání jsme reagovali na některé připomínky našich zákazníků, zmírnili 
jsme tempo přechodu z analogového na digitální vysílání a do značné míry jsme ho 
omezili tím, že jsme dlouhodobě zachovali analogové programy jako doprovodnou 
součást digitálního vysílání. 

Přechod od analogového k digitálnímu vysílání v podmínkách kabelové 
televize představuje mimořádně složitý technický problém, který se nám podařilo 
úspěšně zvládnout, aniž by se to u Vás jako koncových uživatelů nějak významně 
negativně projevilo. Problémy technického rázu, které jste mohli zaregistrovat 
na svých televizorech, byly způsobeny nutností doladit novou technologii již 
v „ostrém“ provozu a její přizpůsobení ke stávajícímu systému. Uživatele kabelové 
televize se již obecný přechod od analogového k digitálnímu vysílání žádným 
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způsobem nedotkne, všechno jsme vyřešili za Vás. Ty, kteří využívají běžně šířené 
televizní programy (pozemní), řešení tohoto problému teprve čeká a s ohledem 
na technickou a legislativní neujasněnost přechodu to určitě bude klopotný proces. 
Navíc jsme v rámci tohoto přechodu významně rozšířili sortiment a kvalitu našich 
služeb.

Jak se ukázalo v průběhu informačně-konzultačních dnů uskutečněných v pro-
storách mateřské školy ve dnech 10. a 12. 9., které organizovala společnost SELF 
servis, jsou výše uvedené změny veřejností vnímány jako nezbytné a pozitivně 
jsou hodnoceny změny v kvalitě služeb. O informace a poskytované služby 
v rámci těchto informačně-konzultačních dnů byl velký zájem, o čemž svědčí 
i vysoká návštěvnost. Prostorami mateřské školy v těchto dnech prošlo cca 160 
občanů, kteří odcházeli obohaceni o důležité informace. Značná část z nich se 
zástupci společnosti SELF servis uzavřela novou smlouvu o poskytování služeb 
Moravianet a někteří si již také zakoupili set-top-box, který jim byl na místě 
naladěn a který jim umožní sledovat širší programovou nabídku v digitální kvalitě 
signálu. 

Vedení radnice a zástupci společnosti SELF servis se shodli na tom, že akce byla 
mimořádně úspěšná. Občané tuto akci taktéž hodnotili velmi kladně, a to především 
proto, že jim byla během jedné návštěvy vypsána smlouva, objednávka a prodán 
naladěný set-top-box s vysvětlením jeho obsluhy a zapojení k televiznímu přijímači. 

V další části článku se omezíme na komentáře k nejčastěji dotazovaným tématům 
v rámci těchto informačně-konzultačních dnů.

Se stávající smlouvou za stávajících podmínek a s nižšími poplatky lze využívat 
služeb kabelové televize pouze do konce roku 2007. Pro využívání služeb 
kabelové televize společnosti SELF servis pod názvem Moravianet je nutné 
uzavřít novou smlouvu. V případě, že tak neučiníte, nebude Vám od 1. 1. 2008 
poskytována žádná služba nabízená kabelovou televizí. Pokud uzavřete novou 
smlouvu, není nezbytně nutné zakupovat set-top-box, ovšem v tom případě 
budete přijímat pouze doprovodnou analogovou nabídku za cenu nabídky 
digitální.

Pro plné využití příjmu digitálního vysílání prostřednictvím kabelové televize 
(DVB-C) je třeba si zakoupit námi poskytovaný set-top-box. Tyto set-top-boxy 
jsou k dispozici u našeho autorizovaného prodejce – prodejna TOPMOBIL, 
náměstí Míru 155, Židlochovice, po–pá 08:30–11:30, 12:30–17:00 hod., 
so 09:00–11:00 hod. 

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

• Musí být ke každému televizoru samostatný set-top-box ?
Kabelová televize zatím jako jediný distributor digitálních programů umožňuje 

současný příjem digitálního vysílání na jednom televizoru (vybaveném set-top-
boxem) a doprovodný (již bezplatný) analogový příjem na 2., případně 3. televizoru. 
Samostatná stávající analogová nabídka bude k dispozici do konce roku 2007. 
Od 1. 1. 2008 bude v provozu pouze Digitální kabelová televize Moravianet. 
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Ten, kdo bude mít některou z digitálních nabídek TV programů, bude mít po datu 
1. 1. 2008 umožněn i analogový příjem TV vysílání pro možnost příjmu na více 
přijímačích v domácnosti bez nutnosti mít další STB pro každý přijímač. Pozor, 
stávající Analogová nabídka však již nepůjde objednat samostatně, půjde tedy jen 
o doprovodnou nabídku k Digitální kabelové televizi bez dalšího navýšení ceny.

V praxi to znamená, že pokud si objednáte Digitální programovou nabídku 
a nezakoupíte si set-top-box, budete využívat pouze její doprovodné analogové 
vysílání.

• Dokdy bude funkční doprovodné analogové vysílání šířené v rámci některé 
z digitálních nabídek ? 

Analogové vysílání se současnou upravenou programovou nabídkou bude v provozu 
nadále jako doprovodné k digitálnímu vysílání, zatím bez časového omezení, minimálně 
6 roků.

• Lze využít pro příjem programů kabelové televize i běžně nabízené set-top-boxy 
s DVB-T tunerem ?

Nelze. Je nutné použít set-top-box s DVB-C tunerem a dekódovacím systémem 
Conax. Set-top-boxy s tunerem DVB-T jsou určeny výhradně k příjmu zemského 
nekódovaného digitálního vysílání.

• Jak dlouho budou zachovány stávající ceny za Digitální nabídku?
Ceny Omezené a Základní programové nabídky budou zachovány po co možná 

nejdelší dobu. U ostatních programových nabídek bude cena stanovována podle 
aktuálních nabízených programů, které se budou postupně obměňovat podle aktuální 
nabídky trhu.

• Co musí splňovat TV přijímač, aby k němu mohl být připojen set-top-box?
Jediným kritériem pro připojení set-top-boxu k Vašemu TV přijímači je AV vstup 

na televizoru.

• Jde nahrávat na videorekordér jiný program, než sleduji přes set-top-box?
Nelze. Každý televizor i videorekordér, pokud nemá připojený svůj vlastní set-

top-box, nemůže přijímat digitální signál kabelové televize. Lze pouze současně 
na televizoru sledovat digitální programy a na videorekordér nahrávat analogové 
a nebo obráceně.

• Jaké jsou další služby kabelové televize?
Digitální kabelová televize, která umožňuje přenášet daleko větší počet programů 

a ve vyšší kvalitě, než tomu je a bude u pozemské televize, vysokorychlostní a neomezený 
Internet - Moravia Data a nově také Telefonní služby - Moravia Telefon = cenové 
výhody Moravianet TRIPLEPLAY.

• Můžu si ponechat stávající telefonní číslo přidělené jiným operátorem a za jaký 
poplatek?

Ano, tato služba je zpoplatněna. Za domácí přípojku se zaplatí 2 499,- Kč (včetně 
DPH). V případě přenosu telefonních čísel z ISDN linky a nebo celého bloku čísel 
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zaplatíte 4 760,- Kč (včetně DPH), platí se jeden poplatek za celý blok čísel. V částce 
je zahrnutý i poplatek původnímu operátorovi.

Nebylo možné v tomto článku obsáhnout všechny informace ať technického 
nebo obchodního rázu, ale vše je a bude průběžně zveřejňováno na Info-
kanálu, Regionálním informačním kanálu (RIK), našich webových stránkách 
www.moravinet.cz a v již zmiňovaném magazínu Moravianet, který bude vycházet 
několikrát do roka a bude distribuován do Vašich poštovních schránek prostřed-
nictvím služby České pošty. 

Další dotazy je připraveno zodpovědět v pracovních dnech naše Zákaznické 
centrum na telefonním čísle 533 383 335 nebo Dohledové centrum na telefonním 
čísle 533 383 383, které je k dispozici 24 hodin denně, 365 dnů v roce,
 a to nonstop.

Prostřednictvím tohoto článku bychom také rádi poděkovali Obecnímu úřadu 
Vojkovice a paní Kopčákové, ředitelce mateřské školy Vojkovice, za ochotu 
a vstřícnost při pořádání informačně-konzultačních dnů v prostorách 
místní mateřské školy.

Za společnost S E L F servis, spol. s r.o.: 
 Ing. Vladimír Hlaváč, hlavac@selfservis.cz
 Roman Abrahám, abraham@selfservis.cz 

VANOV 2007

Ve dnech 24.–28. 8. 2007 jsme 
pořádali poby tovou rodinnou akci 
„TROSEČNÍK“, kdy naším ostrovem, 
na kterém jsme ztroskotali, se stalo 
příjemné prostředí rekreačního střediska 
Vanov. 

Po ubytování a večeři dostaly děti 
„DENÍK TROSEČNÍKA“, který je 
provázel po celou dobu naší expedice. 
Děti si do něho mohly vlepovat obrázky, které dostávaly za splněné úkoly. 

Celé čtyři dny byly naplněny dobrodružstvím; během dne se děti ocitaly při 
prozkoumávání ostrova v pralese, kdy jednou se staly zvířátky a podruhé lovci, kteří 
hledají zatoulaná zvířata. Zabloudily i mezi indiány, kde krotily divokého koně a tančily 
indiánské tance, stavěly vor. Mezi nejkrásnější zážitky patřila snad bludičková stezka 
odvahy s ručně vyrobenými lucerničkami. 

K naší spokojenosti nás místní domorodkyně zásobovaly výbornou stravou 
a láskyplnou péčí, že se nám ani nechtělo ostrov opustit, ale již pro nás přijela 
záchranná loď v podobě autobusu, takže jsme neměli na vybranou a vydali jsme se 
na cestu zpátky. 
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I když naše expedice trvala pouze několik málo dnů, přesto jsme si užili mnoho 
legrace a již dnes se těšíme na příští rok, kdy byla přislíbena expedice na celý 
týden.

Chcete-li se dozvědět více o této i jiných akcích našeho sdružení, můžete nahlédnout 
na naše webové stránky, které najdete na www.vojkovicaci.cz.

Lékařská služba první pomoci
Po častých dotazech občanů na zajištění lékařské pomoci v mimoordinačních 

hodinách lékařů jsme se rozhodli zaktualizovat letáček z roku 2005 (ukončena 
činnost LSPP Židlochovice) s návodem, kam se v případě zdravotních potíží 
obrátit. 

1. STAVY BEZPROSTŘEDNĚ OHROŽUJÍCÍ ŽIVOT
(bezvědomí, kóma, otravy, těžké krvácení, autonehody, astmatický stav,
epileptický záchvat, píchnutí alergika včelou…)
volat Zdravotnickou záchrannou službu (ZZS) tel.: 155. 
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2.  OBČANÉ S NÁHLOU ZMĚNOU ZDRAV. STAVU 
NEOHROŽUJÍCÍ BEZPROSTŘEDNĚ ŽIVOT – 
SCHOPNI DOPRAVIT SE K LÉKAŘI

– LSPP Hustopeče v areálu městské nemocnice   – pro dospělé,
 tel.: 519 407 310,
 všední dny: 15.30–7.00, so, ne + svátky nepřetržitě 24 hodin;

– LSPP Úrazová nemocnice Ponávka 6, Brno   – pro dospělé, 
 tel.: 545 538 538,
 všední dny: 17.00–7.00, so, ne + svátky nepřetržitě 24 hodin;

– Centrum dětských odborných zdravotnických služeb,  – pro děti,
 poliklinika „Bílý dům“, Žerotínovo nám. 4/6, Brno,
 tel.: 542 216 511,
 všední dny: 16.00–7.00, so, ne + svátky nepřetržitě 24 hodin;

– Zubní pohotovost      – pro dospělé a děti,
 FN Brno, Pekařská 53, vchod na pohotovost je z Hybešovy ulice,
 tel.: 543 183 459,
 všední dny: 15.30–7.30, so, ne + svátky nepřetržitě 24 hodin;

– Lékárna Koliště č. 47, Brno, nepřetržitý provoz,
 tel.: 545 424 811 spojovatelka, 545 424 815 výdejna receptů;

– Lékárna Kobližná č.7, Brno, nepřetržitý provoz,
 tel.: 542 212 110.

3.  OBČANÉ S NÁHLOU ZMĚNOU ZDRAV. STAVU 
NEOHROŽUJÍCÍ BEZPROSTŘEDNĚ ŽIVOT – 
BEZ VLASTNÍ DOPRAVY

 (zlomeniny, horečky, apod.) 

–  kontaktují lékaře LSPP Hustopeče, tel.: 519 407 310, který zajistí v pracovní 
dny od 15.30 do 22.00 a v dny pracovního klidu od 07.00 do 19.00 převoz 
pacienta k ošetření do spádového zdravotnického zařízení nebo navštíví pacienta 
přímo.

4. PŘI ÚMRTÍ

– občané kontaktují lékaře LSPP Hustopeče, 
 tel.: 519 407 310. 
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POZOR !!
Při kontaktu LSPP je nezbytné vědět:

– jméno a příjmení, 

– rodné číslo, 

– zdravotní pojišťovnu.

(Bez těchto náležitostí nemůže být služba poskytnuta!)

Zdravotnická záchranná služba 155
Hasičský záchranný sbor  150
Policie ČR    158

Po dotazech občanů na jednání Zastupitelstva města Židlochovice, na základě 
rozhovoru starosty města s krajským zdravotním radou MUDr. Josefem Drbalem, 
sdělujeme následující: 

– Každý občan má právo na svobodnou volbu lékaře. 

–  K odborným vyšetřením, která nejsou akutní, musí mít pacient doporučení 
od svého praktického lékaře. Toto neplatí u vyšetření gynekologického, očního, 
psychiatrického. 

–  Nemocnice může odmítnout přijetí pacienta pouze po řádném zdůvodnění, které 
si můžete následně prověřit.

–  Z důvodu znalosti komplexního zdravotního stavu pacienta jeho praktic-
kým lékařem, jakož i z důvodu dispozice dokumentací pacienta u PL je 
nesporně výhodnější návštěvy na LSPP omezit jen na ty skutečně 
nezbytné. 

Vítání občánků

Dne 22. 9. 2007 byli slavnostně uvítáni do života nejmladší občánci Vojkovic.

Byly pozvány tyto děti:

Valentýna Žáčková, Vodní 107

Lukáš Komínek, Rajhradská 126

John Mark Middleton, Sportovní 337

Jan Hanzlík, Rajhradská 182

Michaela Malá, Vodní 104

Tereza Vacková, Hlavní 49

Justýna Jedličková, Hlavní 115

Nella Habartová, Nádražní 222

Natálie Laštuvková, Rajhradská 125 
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Rozlosování podzim 2007

Kolo DATUM DEN ČAS DOMÁCÍ HOSTÉ POZNÁMKA
8 29.9. sobota 16:00 Muži A Zastávka
8 30.9. neděle 10:30 Muži B Tvarožná  
8 29.9. sobota 13:45 Dorost Moutnice  
5 30.9. neděle 13:00 Starší žáci Zbýšov  
5 30.9. neděle 14:45 Mladší žáci Zbýšov  
6 29.9. sobota 10:30 Přípravka Ořechov  
9 7.10. neděle 15:30 Modřice Muži A  
9 7.10. neděle 10:30 Mokrá-Horákov B Muži B  
9 7.10. neděle 13:15 Kupařovice Dorost  
6 7.10. neděle 10:30 Moutnice Starší žáci  
6 7.10. neděle 9:00 Moutnice Mladší žáci  
10 13.10. sobota 15:30 Muži A Starý Lískovec  
10 14.10. neděle 8:30 Muži B Opatovice změna
10 13.10. sobota 13:15 Dorost Modřice  
7 13.10. sobota 9:30 Starší žáci Rosice změna
7 13.10. sobota 11:30 Mladší žáci Rosice změna
8 14.10. neděle 10:45 Přípravka Blučina změna
11 20.10. sobota 15:00 FC Svratka Muži A Svratecká 11
11 21.10. neděle 15:00 Blučina Muži B  
11 20.10. sobota 12:45 Dolní Kounice Dorost  
8 21.10. neděle 10:30 Rajhrad Starší žáci  
8 21.10. neděle 9:00 Rajhrad Mladší žáci  
9 20.10. sobota 9:00 Rajhrad Přípravka  

12 27.10. sobota 14:00 Muži A Líšeň B  
12 28.10. neděle 10:30 Muži B Rajhrad B  
12 27.10. sobota 11:45 Dorost Měnín  
9 28.10. neděle 13:00 Starší žáci Újezd u Brna  
9 28.10. neděle 14:45 Mladší žáci   
10 27.10. sobota 10:30 Přípravka Ivančice  
13 4.11. neděle 13:30 Hostěradice Muži A  
13 4.11. neděle 10:30 Viničné Šumice Muži B  
13 3.11. sobota 10:30 Troubsko Dorost  
11 3.11. sobota 9:00 Hrušovany Přípravka  
14 10.11. sobota 13:30 Šatov Muži A  
14 10.11. sobota 13:30 Kobylnice Muži B  
14 11.11. neděle 10:00 Újezd u Brna Dorost  
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Začátek školního roku 2007–2008 
v Základní škole ve Vojkovicích

V pondělí 3. 9. 2007 se po dvouměsíční přestávce opět vrátili žáci do školních 
lavic.

Mezi ně usedlo devět prvňáčků, pro které začala další poměrně zásadní životní 
etapa. Někteří byli ze školního prostředí nadšeni, v jiných školní lavice budily spíše 
rozpaky. Na jejich první cestě do školy je doprovázeli rodiče. Všechny děti byly 
přivítány učitelským sborem a prvňáčci dostali na upomínku na první školní den 
barevné knížky s hezkými obrázky a velkými písmenky, které si zanedlouho sami 
přečtou. 

Naši prvňáčci:

Dvořák Petr, Hlavní 243, Vojkovice
Hájek Milan, Rajhradská 55, Vojkovice
Hoberlová Iva, Hlavní 72, Vojkovice
Kašpárková Klára, Bří Křičků, Brno
Kučera Roman, Rajhradská 119, 

Vojkovice

Matěja Adam, Nádražní 221,Vojkovice 
Smejkal Jakub, Rajhradská 184, 

Vojkovice 
Svoboda Roman, Nádražní 194, 

Vojkovice
Špicar Jakub, Mlýnská 311, Vojkovice
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Čarovné Vojkovice

V pondělí 10. 9. 2007 se skupina zážitku chtivých občanů, organizovaných 
kulturními referenty obce Vojkovice, vypravila do Městského divadla v Brně. 
Na programu byl kouzelný večer s Čarodějkami z Eastwicku .

Ať chcete či ne, jakmile projdete skleněnými dveřmi, dýchne na Vás 
atmosféra té krásy a jen uznale jezdíte očima seshora dolů a Váš mozek si 
začne pohrávat s myšlenkou herectví. Tedy mně se to stane vždycky. Chvíli 
jsme si sice na představení museli počkat, ale to bohatě stačilo na nenápadné 
obhlédnutí ostatních dam a jejich modelů. Místa k sezení jsme měli úžasná, 
pátá a šestá řada je nejspíše ideální. Zhasla světla a my jsme se s chutí 
mohli zaposlouchat do magické hudby zdejšího orchestru. Rolí překrásných, 
ale „uťáplých“ vesničanek se skrytou tajemnou mocí se tentokrát ujaly 
herečky Markéta Sedláčková jako nudná učitelka Jane, Ivana Vaňková jako 
Alexandra, mladá mamina odvedle, a Radka Coufalová jako zakřiknutá 
šedá myška Sukie. Samozřejmě se tu stavil i Darryl, člověk s ďáblem v srdci, 
kterého ztvárnil Petr Gazdík.

Představení bylo úchvatné, plné krásných písní a zajímavých scén. 
Čarodějky zase vyhrály nad proradným ďáblem a my se už jen můžeme těšit 
na další povedený zájezd, který už určitě Vojkovice chystají.

 Lucie Dofková
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Společenská kronika

NAROZENÍ
Jan Hanzlík Rajhradská 182 15.6.
Justýna Jedličková Hlavní 115 2.7.
Nella Habartová Nádražní 222 1.7.
Natálie Laštuvková Rajhradská 125 20.7.

ÚMRTÍ
Jiřina Polzerová Nádražní 222

JUBILEA
Darie Janíčková Hlavní 27 81 let
Jan Drobílek Hlavní 2 75 let
Eva Vitulová Nádražní 137 60 let
Regina Šindelářová Rajhradská 128 86 let     
ing. Ivan Vitula Nádražní 137 65 let
Lydie Furchová Hlavní 71 70 let
Marie Jiříkovská Nádražní 138 92 let
Václav Šorma Mlýnská 66 90 let
Ivana Pivoňková Nádražní 221 60 let
Bohuslav Krejčí Mácova 237 60 let
Jaroslav Valder Hlavní 87 60 let
Antonie Skalská Mlýnská 54 81 let
Marie Smetanová Hlavní 11 86 let
Anna Čadílková Vodní 89 82 let
Marie Dostálová Hlavní 3 81 let
Anežka Fraňková Nádražní 194 70 let
Marie Kučerová Hlavní 16 88 let
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Neckiáda

Dne 14. 7. od 14 hod. bylo na břehu řeky Svratky rušno. Konal se zde 2. 
ročník Vojkovické neckiády. Soutěžilo 10 plavidel. Na své plavbě musela projet 
brankou, což pro většinu plavidel a jejich posádek nebyl žádný problém. Diváci 
byli naprosto úžasní, nejenže bedlivě pozorovali plavidla, ale také je i bouřlivě 
povzbuzovali.

Odměnou pro diváky bylo nejen krásně chlazené občerstvení, ale i ukázka 
historického šermu, kde si zájemci mohli vyzkoušet bitvu hadrovými meči. Poté 
vojkovičtí mladí hasiči všem ukázali zásah na cíl, což jsme si pak mohli i vyzkoušet, 
že udržet stříkající hadici není zase tak jednoduché… 

I když nám po celou dobu sluníčko dávalo pocítit svou sílu, neckiáda se opravdu 
povedla a už se těšíme na příští rok.
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VAVŘINECKÉ HODY

V sobotu 11. a neděli 12. srpna se ve Vojkovicích opět konaly tradiční Vavřinecké 
hody. Letos je uspořádal Sportovní klub Vojkovice. Ač se v sobotu večer přes 
Vojkovice přehnala bouřka, ani déšť nepokazil večerní hodovou zábavu se skupinou 
Gejzír, která se konala v areálu fotbalového hřiště. Neděle byla ve znamení průvodu 
stárků, kteří získali od pana starosty nejen povolení hodů, ale i demižón jiskrného 
moku. Průvod se poté odebral na místní hřiště, kde stárci předvedli početnému publiku 
moravskou besedu.Večer opět zavládla taneční nálada za doprovodu Pálavanky. Pro 
malé hodovníky tu nechyběly ani tradiční atrakce – kolotoče, houpačky a střelnice.

Mgr. Iva Tycová

Vojkovický zpravodaj – vydává Obecní úřad ve Vojkovicích

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

V sobotu 29.09. už od rána probíhaly velké přípravy na odpolední oslavu dýní – 
Dýňový festival, který začínal po 15 hod. Odpoledne se sluníčko začalo prodírat 
mezi mraky a vítat první návštěvníky. Pro každého bylo přichystáno něco. Pro děti 
spoustu soutěží - piškvorky, člověče nezlob se, hod dýní na dálku do pneumatik, 
slalom mezi dýněmi s pingpongovým míčkem na lžičce, vymalovávání obrázků dýní, 
dýňové ruské kuželky. Dámy mohly využít zdarma služeb testování pleti, líčení. No 
a pro pány (a samozřejmě i dámy) byl připraven burčák, který neodmyslitelně patří 
k podzimnímu období. Ochutnávka dýňových výrobků, především buchet a výborné 
dýňové bramboráky jen dokreslovali nádhernou atmosféru festivalu.  

Soutěž o nejhezčí vydlabanou dýni vzali děti více než vážně a tím ztížili porotcům 
vybírání té nejhezčí. Porotci  se nakonec rozhodli pro dýni Moniky Navrátilové, 
která za svůj výtvor obdržela věcnou cenu. Samozřejmě i ostatní děti byly odměněni 
drobnostmi a  bonbóny.

Večer nám zpříjemnila hudební skupina Projekt skladbami, které pozvedly ze 
židle snad každého a tancovalo se, až do doby než byla oznámená ohnivá show 
p. Mahovského. Atmosféra show byla velmi orientální, zahalená tajemnem a pod 
rouškou tmy, kdy pouze zářili různé obličeje vyřezaných dýní, působila úžasně. Diváci 
se odvděčili bouřlivým potleskem. Poté nás skupina Projekt provázela až do ukončení 
dýňového festivalu dalšími oblíbenými „peckami“.

I když to byla asi první akce v naší vesnici tohoto rázu, byla velmi příjemná, 
oddychová a doufáme, že se stane již tradicí Vojkovic.   

Renata Matějová
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