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Letní tábor s dětmi srpen 2008

Cesta do pravěku červen 2008



Vojkovická přípravka

Radostné a klidné prožití 
svátků vánočních,
naplněných pohodou a štědrostí u rodinného stolu,
v novém roce 2009
pevné zdraví a mnoho spokojenosti
Vám všem přeje
                         Zastupitelstvo obce Vojkovice.
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

prolétli jsme hektickou rychlostí rokem 2008, do jehož konce zbývají již pouhé dny. 
Někteří z nás, ti matematicky zdatnější, ho mohou počítat na hodiny.

Zdá se mi to být jako včera, kdy jsme úplně stejným způsobem tvořili poslední 
Vojkovický zpravodaj roku 2007.

Nyní v okamžiku, kdy opět mučím svoje mozkové závity a hledám obsah svého 
příspěvku, který by Vás alespoň částečně zaujal, mám pocit, že kdybych ten loňský 
napsal přes kopírák a upravil pouze datum, vyšlo by to nastejno.

Po tomto prvotním dojmu však musím konstatovat, že tomu tak zdaleka není. Stará 
obehraná klišé typu „Zase máme jeden rok za sebou“, „Zase jsme o rok starší“, jsou 
pouze ořezanou a velmi alibistickou defi nicí všeho více či méně příjemného, co rok 
2008 přinesl. 

Já se pokusím pouze o rekapitulaci věcí veřejných a svoje soukromé si ponechám 
na bilancování v kruhu své rodiny. 

 Rekonstrukce budovy obecního úřadu byla úspěšně dokončena. Ke změně č. 2 
Územního plánu obce Vojkovice byly shromážděny podněty, schváleny zastupitel-
stvem a v měsíci červenci  předány na Odbor územního plánování v Židlochovicích 
s žádostí o pořízení změny. Z rozpočtu Jihomoravského kraje jsme obdrželi dotaci 
ve výši 78 000 Kč na úroky z úvěrů a dotaci ve výši 44 625 Kč rovněž z rozpoč-
tu JmK na zpracování změny č. 2 Územního plánu obce Vojkovice. Z Minister-
stva životního prostředí byla poskytnuta v rámci Programu péče o krajinu částka 
45 481 Kč na údržbu vrb hlavatých ve Vojkovické vrbovně. Prořez vrb proběhl 
v měsíci listopadu t.r. Současně s tímto zásahem bylo provedeno prořezání výsadeb 
u splavu v blízkosti tůňky.

V průběhu celého roku se pracovalo na přípravě dotace na rekonstrukci budovy 
základní školy. Žádost byla zaregistrována 17. 10. 2008 a nyní žijeme v očekávání, 
jaký bude výsledek. Stejně intenzívně probíhaly činnosti na projektové dokumentaci 
k územnímu řízení na rekonstrukci mateřské školy. Projekt bude dokončen do konce 
roku 2008.

Mimo dění nezůstaly ani místní komunikace. Po dlouhé a bouřlivé diskuzi na téma 
„Rekonstrukce ulice Mlýnská“, která byla ukončena verdiktem České inspekce život-
ního prostředí a Odborem životního prostředí Jihomoravského kraje, se opět pokraču-
je v projektování komunikace. Bylo vyřízeno stavební povolení na rekonstrukci chod-
níku v ulici Hrušovanská (před prodejnou potravin a obecním úřadem) a komunikace 
v ulici Brněnská. Obě stavby již probíhají a v  době distribuce tohoto zpravodaje již 
budou pravděpodobně dokončeny.

V součinnosti s investičním záměrem Jihomoravského kraje „Rekonstrukce silni-
ce II/425“ dokončuje obec po projekční stránce kolizní úsek v místě sjezdu do ulice 
Družstevní a autobusové zastávky „Vojkovice Sídliště“. Dle rezolutního stanoviska 
DI Brno-venkov je možná pouze jedna z obou variant. A to buď autobusová zastávka 
bez možnosti sjezdu do ulice Rajhradská, nebo sjezd bez zmíněné zastávky. S ohle-



2

dem na zajištění dopravní obslužnosti nejen ulice Rajhradské, ale i Družstevní zvolilo 
zastupitelstvo obce vybudování křižovatky.

Úsek silnice s novým povrchem mezi obcemi Holasice a Vojkovice byl od 
9. 11. 2008 zprovozněn. 

Rok 2008 je ve znamení události, která nás bude doprovázet minimálně po dobu 
dalších tří let. Jedná se o komplexní pozemkové úpravy. Naše obec patří mezi ty, 
kde je takřka v každém případě velmi složité identifi kovat jakýkoliv pozemek. Ma-
pové podklady, se kterými pracují zaměstnanci katastrálních úřadů, jsou spíše pro 
badatele.

Chci připomenout charitativní akce typu sbírek oblečení pro DIAKONII Broumov, 
akce s ekologickým zaměřením, jako je každoroční úklid obce, vysazování nových 
stromů a j.

Rozhodně jsem nepopsal veškeré dění v obci, zejména aktivity komisí rady obce, 
místních organizací a sdružení, bez kterých si moderní živou obec neumím představit. 
Díky a uznání jim všem.

Takže takto jsem rok 2008 viděl já.
Jinak samozřejmě záleží na každém z nás,v jakých barvách ho chceme vidět.
Nenechme ubíjet svoje pozitivní myšlení mediálními, perfektně režírovanými bom-

bami, kterým se jejich autoři mimo objektivy televizních kamer a mimo dosah mik-
rofonů sami smějí. Mají radost z toho, že se jim důsledkem jejich hororových scén 
zvýšila sledovanost nebo že prodali o nějaký ten tisíc bulvárních plátků více.

Je to tvrdá a nekompromisní komerce. 
Těžko se v médiích, která mají úžasnou moc, hledají pozitivní příměry. Přesto jsem 

přesvědčen, že jich je podstatně více než těch záporných.

Nenechme se opíjet teatrálními televizními představeními našich politických špi-
ček, kteří cca hodinu po představení sedí u společného stolu u kvalitního oběda s na-
prosto čistou hlavou nebo hrají tenisová utkání na místě vzdáleném i 200 km.

Jejich výkony nabývají na kvalitě vždy před blížícími se volbami.
Snažme se připomínat si každodenně pozitivní věci, radujme se z maličkostí, ne-

nechme si od nikoho nic, o čem nejsme přesvědčeni, že je správné, vnutit a důkladně 
se dívejme kolem sebe.

A když už jsem svůj příspěvek zahájil rčeními, ukončím ho dalším.
„Jsem přesvědčen, že ti, kteří kolem sebe sejí vítr, jednoho dne sklidí bouři“.

Vážení spoluobčané, velkou spoustu informací z kulturního, společenského a spor-
tovního dění v naší obci najdete v následujících příspěvcích.

Na prahu roku 2009 Vám všem spoluobčanům, členům zastupitelstva obce, ale ze-
jména zaměstnancům obce, kteří se každodenně prodírají byrokratickou džunglí, přeji 
nepřebernou porci zdraví, štěstí, osobní spokojenosti a mnoho dalších plnohodnotně 
prožitých let.

 
Karel Klein, starosta obce 
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Základní škola
Vážení občané,

přestože se blíží konec kalendářního roku, náš školní rok má za sebou teprve první 
čtvrtinu. 

I v tomto poměrně krátkém čase se nám podařilo uskutečnit několik zajímavých akcí. 
Koncem září navštívili naši žáci preparátorskou dílnu v Šakvicích a současně 

zhlédli expozici artefaktů pravěké kultury v blízkých Dolních Věstonicích. Návštěva 
této expozice se stala východiskem celoškolního výukového projektu o životě 
pravěkých lidí na Moravě. Děti mimo jiné tvořily „jeskynní“ malby, vyzkoušely si 
vymodelovat fi gurky zvířat a vyrobit zbraně pravěkých lovců. 

V říjnu proběhlo první tvůrčí „Jablečné odpoledne“ pro děti a jejich rodiče. Jak 
je z názvu patrno, zaměřili jsme se tentokrát na tvoření z jablíček, kterých se letos 
mimořádně urodilo. Celá škola voněla jablečným štrůdlem a podvečerní posezení 
u kávy a čaje bylo jistě příjemným završením této akce.

Letos poprvé proběhlo slavnostní pasování prvňáčků, kteří si při této příležitosti 
zasadili svůj strom. Ostatní děti zase nasázely kolem školy  cibulky jarních rostlin. 

V rámci ekologické výchovy absolvovali žáci 1. a 2. ročníku výukový program Kdo 
bydlí v lese, žáci 3.–5. ročníku program Na kameni kámen, obojí v krásném prostředí 
Lesní školy Jezírko v Soběšicích.

Velký ohlas u žáků základní i mateřské školy též sklidili členové sdružení Tazíci 
s ukázkou své práce i následná návštěva židlochovických hasičů v naší škole.
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Návštěva divadelního představení v Brně
 
V pátek 28. listopadu se děti naší základní a mateřské školy vypravily vlakem 

do Brna na divadelní představení „Sněhová královna“ v Divadle Bolka Polívky.
Už cesta vlakem a potom pěkná vycházka přes vánočně vyzdobené náměstí Svobo-

dy byly pro děti opravdu zajímavé. Největší zážitek nás však čekal v divadle. Známý 
příběh o Kájovi a Gerdě, o zlu a upřímné lásce, byl zahrán tak, jak ho vidí uklízečky 
Růža, Máňa a Jiřina (Nikola Zbytovská, Barbora Seidlová, Daniela Zbytovská).

Klasická pohádka H. Ch. Andersena byla představena s vtipem a elegancí (i když 
třemi „uklízečkami“) tak, že nadchla nejen děti, ale i  jejich doprovod.

Zážitek našich dětí byl ještě umocněn besedou s členkami tohoto divadelního sou-
boru, kterou nám zprostředkoval pan Janíček.

Přejeme tímto herečkám N. Zbytovské, B. Seidlové a D. Zbytovské, aby úsměv dětí 
a jejich rozzářená očička byly vždy tou nejkrásnější odměnou za jejich práci.

 Učitelky a děti ZŠ a MŠ Vojkovice

Do konce roku nás ještě čeká účast na slavnostním rozsvěcení vánočního stromu 
u obecního úřadu, návštěva vánoční výstavy v Rajhradě a především vánoční jarmark 
a divadelní představení žáků, na které se již teď všichni pilně připravujeme. 

Zveme tedy všechny, kdo si chtějí v předvánočním čase odpočinout a pobavit se, na di-
vadelní představení, které sehrají žáci naší školy v neděli 14. 12. v 16.00 a 18.00 hodin. 

Za celý pedagogický kolektiv Vám, vážení občané, přeji krásné vánoční svátky 
a mnoho úspěchů v příštím roce.

 Mgr. Libuše Matyášová, ředitelka školy
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Mateřská škola
V rámci  dlouhodobého záměru naší školy – podporovat duševní pohodu dětí – při-

pravujeme předškolní děti k bezproblémovému přechodu do základní školy.
V říjnu provedla pracovnice kliniky Logo Mgr. Čejková odborné vyšetření výslov-

nosti dětí.
S předškolními dětmi jsme 

udělali soubor testů k před-
cházení poruch při učení, vý-
sledky jsme konzultovali s ro-
diči. V letošním školním roce 
budou poprvé probíhat v ma-
teřské a základní škole edu-
kativně-stimulační skupinky 
pro předškolní děti s rodiči. 
Věříme, že touto přípravou  
usnadníme dětem přechod 
do 1.třídy. Děti budou dobře 
znát prostředí základní školy 
i paní učitelku.

Zatím se naši předškolá-
ci byli podívat na kamará-
dy v ZŠ při jejich pasování 
na prvňáky, na školním dvoře 
sledovali ukázky práce oddí-
lu hasičů, tvořili v keramické 
dílně.

A co mladší děti? Ve ško-
ličce si už pěkně zvykly. Spo-
lečně jsme byli v Divadle Ra-
dost na přestavení Zvířátka 
a loupežníci a v Židlochovi-
cích na krásném představení 
Příběhy včelích medvídků. Ve školce nám divadélko Rolnička zahrálo O krtečkovi.

Do konce listopadu jsme obdrželi od fi rem rodičů a přátel našich dětí 21 000 Kč.
Tyto peníze byly použity na nákup velké dřevěné Polykarpovy stavebnice a dřevěné 

stavebnice barevných kvádrů. Našimi sponzory, kterým patří velké poděkování, jsou 
fi rmy:  Jambor spol. s.r.o.; Autodoprava Létal; Autoservis Blatný; Rozvody tepla spol. 
s.r.o.; John Middleton. Od ostatních rodičů jsme sponzorsky dostali celkem 15 450 Kč  
na nákup hraček. 

Byly zakoupeny hračky - jaké? Přijďte se podívat, co budou mít děti zásluhou ro-
dičů a fi rem  ve školce pod stromečkem. Vánoční besídka se koná ve čtvrtek 18. 
prosince v 16 hodin.

Přeji krásné prožití vánočních svátků.
 Věra Kopčáková
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Mateřská škola – rekonstrukce
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Technický stav budovy mateřské školy dal o sobě opět slyšet. V měsíci říjnu od-
padla ze stropu spojovacího krčku omítka o průměru cca 2 m2. Po přehodnocení stavu 
statikem bylo nutné omítku z celé plochy stropu odstranit. Příčinou byl nesprávný 
technologický postup při omítání stropu v průběhu výstavby MŠ. Nosná konstrukce 
stropu je dle vyjádření statika v pořádku.

Nadále probíhají projekční činnosti související s celkovou rekonstrukcí budovy 
MŠ. Projektová dokumentace k územnímu řízení bude dokončena do konce roku 
2008. Projekt naplňuje představy všech odpovědných osob, které se na provozu školy 
podílejí. Byly do něho zapracovány požadavky a názory ředitelky ZŠ a MŠ,vedoucí 
pracovnice MŠ, vedoucí školní jídelny, zástupců obce a v neposlední řadě i praktické 
zkušenosti zaměstnanců, kteří každodenně zajišťují provoz zařízení.

V rámci představ všech zúčastněných je však nezbytné respektovat požadavky or-
gánů státní správy, jako jsou např. Krajská hygienická stanice, Hasičský záchranný 
sbor JmK, Krajský úřad Jihomoravského kraje – Odbor školství, a stanoviska všech 
správců sítí.

KNIHOVNA
6.–12. října  probíhal v celé republice TÝDEN  KNIHOVEN. 
V této době se konají v knihovnách různé akce, soutěže, besedy apod., aby si lidé 

uvědomili, že tu knihovny jsou a jsou tu pro ně. 
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K nám do Vojkovic přišel mladý kouzelník Michal. Jestli hledáte souvislost 
mezi knihovnou a kouzelníkem – tady je: Michal chodí už od malička do knihov-
ny v Hrušovanech a tam právě našel knihy, ze kterých se naučil kouzlit a čarovat. 
A dnes je z něho skoro profesionál. Předvedl nám kouzla, nad kterými zůstal ro-
zum stát, vtáhl do svého programu i obecenstvo a nakonec nám předvedl balón-
kovou show. 

Líbil se nám nejen svým uměním, ale i svým profesionálním vystupováním a určitě 
u nás nebyl naposledy.

 Jarmila Kresová

Erós v Redutě
Školská a kulturní komise připravila pro zájemce 27. 10. 2008 zájezd do Di-

vadla Reduta v Brně. Někdo se těšil na novou hru Pavla Kohouta v režii Jiřího 
Pokorného (premiéra 13. června 2008), někdo zase zvědavě očekával, jakým do-
jmem na něj zapůsobí zmodernizovaná budova nejstaršího brněnského divadla. 
Obojí vyvolalo různé emoce; v hodnocení hry a jejího provedení se ozývala po-
chvala i kritika.

Autor svěřuje hru jiným, aby ji uvedli do života. Sám může jen vysvětlovat: 
„…základní nápad, od něhož se příběh začal rozvíjet – že starý muž, který má už vlast-
ně jen čekat na smrt, se kvůli mladé dívce znovu vášnivě přimkne k životu způsobem, 

jenž rodina chápe jako 
ohrožení sotva naby-
tého majetku – přímo 
volal po moderní va-
riantě klasické verze 
ibsenovského drama-
tu… Otázka, kterou 
pak hra postupně zfor-
mulovala, se složila 
z podotázek polože-
ných každé z hlavních 
postav: zavazuje člo-
věka jednou provždy 
pevná stupnice hodnot 
fungující za každých 
okolností, anebo je to 
lidská situace sama, 
která vždycky znovu 
určuje jejich pořadí?“

Návštěva divadelního představení je vždy zážitkem. Brněnská divadla připravila 
pro příští rok zajímavý repertoár, a tak se milovníci dramatického umění mohou těšit 
na další zájezd.

 Božena Kleinová 
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Rekonstrukce komunikace II/425 
 
Od 9. 11. 2008 byl otevřen zrekonstruovaný úsek silnice II/425 v úseku mezi Hola-

sicemi a Vojkovicemi. Oproti původnímu termínu nastal pouze devítidenní skluz. 
Na základě sdělení investora stavby Jihomoravského kraje, zastoupeného Krajskou 
správou údržby silnic a dálnic, budou činnosti pokračovat následně:

Do konce roku 2008 zpracuje zhotovitel stavby IMOS, a.s., realizační projektovou 
dokumentaci. 

Stavební činnosti by v případě příznivých klimatických podmínek mohly pokračo-
vat v jarních měsících roku 2009.

 Karel Klein
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Neobyčejně obyčejné stromy

Možná že i Vy teď při pohledu z Vašeho okna zahlédnete větvičky stromu. Kývají 
se ve větru, tiše nesou náklad sněhu  nebo se lesknou kapkami deště… Obyčejné 
stromy. Stromy, které zastiňují  pole a okrádají nás o prostor k hospodaření, stromy, 
ze kterých padá listí a ucpává okapy. Stromy, které si na jaře kvetou, a vůbec jim 
nevadí, že jejich pyl padá na karosérie zaparkovaných aut, a dokonce mají tu drzost 
přinést na podzim plody, které pak znečišťují chodníky. 

Má to všechno vůbec nějaký smysl? 

Podle odborníků mají dřeviny v obcích celou řadu nezastupitelných funkcí. Stromy 
zmírňují letní žár v ulicích, zvyšují vlhkost vzduchu, produkují kyslík a pohlcují oxid 
uhličitý, zachycují prach a nebezpečné mikroorganismy.

Věřili byste, že i strom s poměrně řídkou korunou dokáže zachytit 60–80 % 
slunečního záření, a tím snížit množství dopadající energie až desetkrát? Stromy jsou 
důležité také při snižování prašnosti. Je prokázáno, že prašnost parku je osmkrát nižší 
oproti okolní zástavbě, a také množství prachu v ulicích se stromy je čtyřikrát nižší 
než v ulicích bez stromů.

Významným přínosem zeleně, zvláště ve městech, je také snižování hlučnosti. 
Optimální hladina hluku pro člověka je 25–40 decibelů. Pocit hlasitosti přitom stoupá 
rychleji než intenzita samotného zvuku. Například pokles hlučnosti o 10 decibelů 
pociťuje člověk jako poloviční hlasitost. Větve stromů přitom dokáží pomocí 
rezonance zvuk pohlcovat. Uvádí se, že širší pruhy hustě olistěných stromů snižují 
hluk až o 12 decibelů. 

K příznivému vlivu na lidský organismus přispívají stromy také vylučováním 
biologicky aktivních látek. Z hlediska člověka patří k nejdůležitějším tzv. „lesní 
vůně“, která dokáže zvýšit využitelnost kyslíku v plicích a mimo to má protibakteriální 
a repelentní účinky. V ovzduší lesa, ve srovnání s okolím, snižují tyto látky množství 
patogenních bakterií o 10–20 %.

Jednou z významných, ale těžce měřitelných funkcí, je funkce estetická. Jak 
taky změřit krásu stromu! A ještě obtížněji se vyjadřuje vliv stromů na psychiku 
člověka, jeho pocit pohody a duševního zdraví. Zajímavé jsou v tomto směru 
výsledky výzkumů z USA. Ty potvrdily, že výhled do zeleně urychluje zotavení 
ze stresových situací, snižuje bolesti a přispívá k uzdravení pacientů po operaci. 
Psychologové soudí, že stromy a zeleň obecně vyvolávají u člověka vrozené kladné 
reakce, protože lidský druh žil většinou obklopen přírodním prostředím, zatímco 
chybějící zeleň byla zpravidla spojena s přírodními pohromami či neúrodou 
a hladem. 

Není to už dostatek důvodů k tomu, abychom pečlivě uvážili každé kácení stromu, 
a naopak se snažili o zvýšení jejich počtu v naší obci…? 

Přeji krásné a poklidné Vánoce Vám i Vašim stromům! 
  Ing. Miroslava Drobílková
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Společenská kronika
     
 Jubilea  od 04 do 18. 12. 2008  

Příjmení Jméno Věk Ulice Č. popis.

DOHNALOVÁ JAROSLAVA 60 Hlavní 46
HANUŠKOVÁ SVATAVA 60 Prátna 307
KOTAS PAVEL 60 Rajhradská 110
KREJČÍ JIŘÍ 60 Mácova 236
KREJČÍ MARTA 60 Mácova 237
KUČEROVÁ ALOISIE 60 Hlavní 13
LECHNEROVÁ JIŘINA 60 Hlavní 75
MAZÁNEK ZDENĚK 60 Hlavní 52
POLZER PAVEL 60 Nádražní 222
SKALSKÝ JOSEF 60 Mlýnská 271
SMEJKALOVÁ MILUŠKA 60 Rajhradská 184
STŘÍŽOVÁ MILUŠKA 60 Brněnská 269
ŠAFAŘÍK JIŘÍ 60 Blatná 176
ŠAFR JINDŘICH 60 Hlavní 243
ŠEDIVÝ JOSEF 60 Rajhradská 251
TOMAN JINDŘICH 60 Hlavní 17
WAGNEROVÁ HELENA 60 Rajhradská 118
HLÍVOVÁ EMILIE 65 Nádražní 143
HORÁK IVAN 65 Polní 200
REŽNÁ MAGDALENA 65 Nádražní 199
KRIŠPÍN JAROSLAV 70 Družstevní 261
NOVÁK FRANTIŠEK 70 Nádražní 223
PRAŠIVKA STANISLAV 70 Brněnská 216
REŽNÝ MILOSLAV 70 Nádražní 199
ŽÁKOVÁ VĚNCESLAVA 70 Nádražní 224
JIRÁK JAN 75 Hlavní 80
KLEIN KAREL 75 Mlýnská 61
KOLEGAROVÁ ZDEŇKA 75 Blatná 209
MARČÍKOVÁ MARTA 75 Nádražní 130
BEDŘICH JOSEF 80 Hrušovanská 53
ČUPOVÁ ANDĚLA 80 Hlavní 47
KADLECOVÁ ANEŽKA 80 Rajhradská 133
RŮŽIČKOVÁ HEDVIKA 80 Hlavní 84
SAITLOVÁ BOŽENA 80 Hlavní 4
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NAROZENÍ   
Ester Večeřová Družstevní 332 14. 8. 2008
Alexandr Klešík Hlavní 25 20. 8. 2008
Lucie Hausknechtová Rajhradská 112 21. 9. 2008
Gabriela Jansová Družstevní 273 23. 9. 2008
  

ÚMRTÍ  
Olga Musilová Mlýnská 63 29. 9. 2008
Naděžda Boudná Nádražní 147 1. 10. 2008
Milada Zámorská Rajhradská 111 23. 10. 2008

SUCHÁNKOVÁ KVĚTOSLAVA 80 Nádražní 192
DOSTÁLOVÁ MARIE 82 Hlavní 3
DVOŘÁKOVÁ MARIE 82 Hlavní 44
JANÍČKOVÁ DARIE 82 Hlavní 27
MACKA LADISLAV 82 Nádražní 165
SKALSKÁ ANTONIE 82 Mlýnská 54
VONDRÁKOVÁ OLGA 82 Hlavní 46
ČERNÁ FRANTIŠKA 82   Rajhradská 109
ČADÍLKOVÁ ANNA 83 Vodní 89
KLIMEŠOVÁ VĚRA 83 Mlýnská 64
HRDÁ PAVLA 86 Hlavní  88
SKALICKÝ ALOIS 86 Nádražní  189
KARABEC BOHUSLAV 87 Blatná 219
LEMONOVÁ ANEŽKA 87 Hlavní  39
SMETANOVÁ MARIE 87 Hlavní  11
ŠINDELÁŘ JAN 87 Rajhradská 128
ŠINDELÁŘOVÁ REGINA 87 Rajhradská 128
KUČEROVÁ MARIE 89  Hlavní  16
LUKÁŠEK RASTISLAV 89 Mlýnská 55
ŠORMA VÁCLAV 91 Mlýnská 66
JIŘÍKOVSKÁ MARIE 93 Nádražní  138

DSO VaK Židlochovicko

V pátek dne 28. 11. 2008 proběhlo na Obecním úřadě v Blučině zasedání valné hro-
mady dobrovolného svazku obcí a měst Vodovody a kanalizace Židlochovicko.

Valná hromada schválila návrh vodného a stočného pro obce a města sdružené 
ve svazku na rok 2009 dle následujících  tabulek.



14



15

V následující tabulce je srovnání vývoje cen vodného a stočného v letech 2007 
a 2008 ve významných svazcích, kde je provozovatelem Vodárenská akciová společ-
nost, a.s.

V některých z nich je již celková cena V + S v roce 2008 vyšší než cena schválená 
pro svazek Židlochovicko na rok 2009 ve výši V + S = 29 + 29,98 = 58,98.
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Vývoj vodného a stočného 
ve VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ  SPOLEČNOSTI, a.s., 2008 – významné svazky

Svazek Jedn.
V + S (vč. DPH) Vodné (vč. DPH) Stočné (vč. DPH)

2007 2008 index 2007 2008 index 2007 2008 index
Blansko Kč/m3 58,28 64,69 11,0% 29,03 31,88 9,8% 29,25 32,81 12,2%
Ivančice Kč/m3 53,99 58,50 8,4% 27,00 29,50 9,3% 26,99 29,00 7,4%
Rajhradsko Kč/m3 48,41 0,00 -100,0% 26,15 0,00 -100,0% 22,26 0,00 -100,0%
Šlapanicko Kč/m3 57,96 62,35 7,6% 28,67 30,85 7,6% 29,29 31,50 7,5%
Tišnovsko Kč/m3 52,08 55,70 7,0% 26,04 28,12 8,0% 26,04 27,58 5,9%
Židlochovicko Kč/m3 51,66 55,90 8,2% 25,94 28,00 7,9% 25,72 27,90 8,5%
Jihlava Kč/m3 51,42 57,34 11,5% 30,67 34,12 11,2% 20,75 23,22 11,9%
Třebíč Kč/m3 52,61 59,73 13,5% 31,24 35,64 14,1% 21,37 24,09 12,7%
Znojmo Kč/m3 43,84 54,45 24,2% 23,89 29,05 21,6% 19,95 25,40 27,3%
Žďár n. S. Kč/m3 52,90 59,20 11,9% 30,60 34,20 11,8% 22,30 25,00 12,1%
VAS, a.s. Kč/m3 52,07 58,76 12,8% 28,95 32,56 12,5% 23,12 26,20 13,3%

Karel Klein
místopředseda DSO VaK Židlochovicko

Dobrý den, jmenuji se Tazík

Zdravím Vás všechny, kteří jste si našli v předvánočním čase chvilku se zastavit 
a přečíst si, co je v obci nového, co se děje, či se bude dít.

Dostal jsem příležitost podělit se s Vámi o naše zážitky s „malými“ tazíky. Kdo to 
neví , tomu říkám, že jsou to úžasná děcka a každý rodič by se měl pyšnit tím, že má 
doma malého hasiče. Nejde o to hasičování, ale o jejich myšlení a chování. Jsou ka-
marádští,  pomáhají jeden druhému, velcí se starají o malé, umí si udělat legraci jeden 
z druhého a společně se tomu zasmějí.

V uplynulém roce jsme si užívali spoustu švandy při různých akcích pořádaných 
ve spolupráci s obcí , s Vojkovičáky, nebo jen tak na spolkových schůzkách a progra-
mech. 

Vzpomínám si třeba na skřítka Pořádníčka, který nám všem na táboře v Opatově 
pořádně zamotal hlavičky. (* Pozn.red.: skřítek Pořádníček je malé poťouchlé stra-
šidýlko, které je pořád s vámi, ať jste kde jste. Není lehké ho spatřit, nebo dokonce 
chytit. Neustále šmejdí kolem vás a přemisťuje vaše neuložené  nebo rozházené věci 
a hračky na ta nejneobvyklejší místa.)

Nevíme nikdo, jak to dokázal, ale naše věci visely na vysokých stromech, na vlaj-
kovém stožáru, válely se po lese a na louce. Smál jsem se nepořádníkům jen tak dlou-
ho, než po potůčku připlavaly moje pantofl e a kabelka s holením. 

Na jiné akci zažil náš spolek i s obyvateli kempu dlouhé minuty strachu. I policii 
jsme chtěli volat. Začalo to nevinně při přípravě večeře pro hladové krky, zmořené 
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celodenním cyklistickým výletem. Velkáči umývali a uklízeli kola, malí si hráli okolo 
stanů a dospěláci připravovali večeři. Po jídle samosebou zůstává nádobí, ale za slí-
bené podvečerní koupání to dětem šlo od ruky jedna báseň. Máme hotovo. Bereme 
ručníky a jdeme. Jeden,dva, tři, … kdo nám chybí?  ONDRA !!! Rozeběhli jsme se 
všichni po kempu hledat, ale marně. 

„Zkontrolujte sprchy, kuchyňku, záchody… já jedu na pláž, třeba už šel sám! Ze-
ptejte se maminek a lidí z okolí, vždyť má čtyři roky, může být kdekoliv !!!“  Strach 
dělá své, adrenalín stoupá, přichází černé myšlenky. Rojnice doráží k malému, kal-
nému jezírku. Ne! To ne! Někdo by snad něco viděl, nebo slyšel. „Anebo ho někdo 
ukradl!!!“  V tu dobu opouštěla kemp spousta lidí. I cizinců !!!  Je to 40 minut, co 
hledáme. Už je ČAS PRO POLICII !!??!!

V té větě je všechno, strach, hrůza, beznaděj i naděje.
„MÁM HO ! ! !“  „Mám ho a spí…“
Zamčel se na záchodě a usnul. Proto ho napoprvé nenašli. Až Ladík začal i do za-

mčených kabinek nakukovat vrchem a objevil ho, jak tam v jedné spí. Za těch několik 
nadávek od překvapených uživatelů toalet to stálo a já jsem mu vděčný, že Ondru 
našel.

Trefně to komentoval Románek, který řekl celkem nevinně: „My ho tu hledáme 
a on si spí na záchodě.“

A nebojte, koupání bylo a dokonce moc fajn.
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Mohl bych jistě vyprávět další veselé příběhy i z jiných akcí: z maškarního plesu, 
z návštěvy u hasičů na letišti v Brně, ze železné soboty, z gulášového festivalu, ze 
školních her a požárního dne ve škole, nebo třeba z pečení a zdobení perníků. Našly 
by se jistě i jiné, další akce a hry, ale můj prostor je omezený, tak bych už jen rád 
vzpomenul na akci trošku starší, z května. 

To byl onen hlučný den, kdy přes vesnici projížděla kolona houkajících hasičských 
vozů, kdy lidé vycházeli před dům podívat se, co se stalo. Nestalo se nic – jen náš 
(z mého pohledu) nejzasloužilejší hasič, velitel, hasičský starosta a především dlouho-
letý pracovník s mládeží  pan Jaroslav KRIŠPÍN oslavil životní jubileum –70 let.

Ještě jednou GRATULUJEME !!!
(* Z reportážního deníčku – ofi ciálních oslav se zúčastnilo: 1 pan Krišpín, 

cca 16 dětí-tazíčků, 6 vedoucích tazíků, asi 25 přihlížejících spoluobčanů, nepočítaně 
diváků kolem cesty, asi 40 hasičů z dobrovolných sborů v okolí se 6 požárními vozidly 
a 1 alegorický DA (dopravní automobil) s lidským pohonem.)

Děkuji Vám za čas strávený čtením tohoto příspěvku, přeji Vám veselé a klidné 
Vánoce a mnoho štěstí nejen v novém roce, ale i v dalších letech.

 Dušan Spáčil

DVD o obci

Jedná se o videozáznam z historie a součas-
nosti obce. Obsahuje cca třicet minut vel-
mi zajímavého, kvalitně namluveného 
a ozvučeného materiálu , který svým 
dynamickým provedením rozhodně 
upoutá pozornost diváka. Je vydán 
na nosičích DVD.

Na výrobě se fi nančně podílely 
tyto podnikatelské subjekty:

AGRO s.r.o.Vojkovice;
Janíček a Čupa Židlochovice, 
řeznictví a uzenářství;

Oldřiška Veselá  
zemní práce Vojkovice;

Autodoprava Jan Jambor; 
Zamma – sudy s.r.o.;
Lumbarda – restaurace Vojkovice;
Dobrá škola – restaurace Vojkovice.
Všem sponzorům tímto děkujeme.

Kdo z občanů má zájem o zakoupení videoklipu, může si ho objednat přímo na OÚ 
ve Vojkovicích nebo na telefonním čísle 547 231 122.

rie a součas-
minut vel-
veného
vým

dně
n 

ce;
vice.
me
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Myslivecké halali
Začalo zimní období a  tím i doba lovů zvěře. Období, kdy se myslivci  potkávají 

na společných honech v zelených kamizolách s dobrou náladou. Myslím, že tato pro 
někoho více, pro někoho méně společenská stránka patří ke každé české vesnici. Lov 
má tisíciletou tradici, svoje zvyky a samozřejmě zákonitosti. Lov zvěře má stejně 
dlouhou historii jako lidské pokolení samo. A byl dlouhou dobu nejvýznamnějším 
zdrojem životních potřeb člověka. 

Postupem času se z lovectví stalo myslivecké hospodaření se zvěří. Pokusil bych 
se to vysvětlit. Každá honitba má stanovené minimální a maximální normované stavy 
zvěře, rozdělené do věkových skupin. To znamená, že každá honitba má od státních 
úředníků nastavené mantinely, ve kterých se musí pohybovat. Takže i když to tak 
vypadá, nelovíme, co zrovna chceme. Lov se odvíjí od jarního sčítání zvěře s násled-
ným odhadem ročního přírůstku. To znamená: aby nedošlo k přemnožení zvěře, měl 
by se v podstatě odlovit roční přírůstek. Tím se předchází škodám na zemědělských 
a lesních kulturách. V naší honitbě, podle mého názoru, k výrazným škodám zvěří 
nedochází.
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA KRAJE 
17. a 18. 10. 2008

Výsledky voleb do Zastupitelstva JMK  v obci Vojkovice

Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého seznamu 881
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky 346
Počet platných hlasů ve volebním okrsku 320
Počet neplatných hlasů ve volebním okrsku celkem  26

Volební účast – 39,27 % voličů, tj. 346 z 881 možných voličů

Název strany                     Číslo strany  Hlasy Procenta
KSČM  1  51 15,94
SNK Evropští demokraté  3   2  0,63
KDU-ČSL 12  84 26,25
Nezávislí 13   5  1,56
Strana zelených 18  11  3,44
Volte pravý blok 42   1  0,31
ODS 47  69 21,56
ČSSD 48  94 29,37
Dělnická strana 53   3  0,94
Celkem   320 100

Je až spodivem,  jak se zvěř vyrovnává s civilizačními tlaky a velkoplošným hos-
podařením. Asi bych nikdy nepsal tyto řádky, ale je to možná i reakce na mediální 
tlak části společnosti. Zdá se mi, že v dnešní době média prezentují jen to, co chtějí. 
Ukazují myslivost jako lovce vybíjející vše živé, nebo jako traviče psů. Nemyslím si, 
že se tyto věci v našem státě nedějí, ale my se od takových společností distancujeme! 
Doufám, že v naší obci žádný občan nepocítil negativní přístup z naší strany.

Vážení spoluobčané, chtěl bych Vám popřát krásné prožití svátků vánočních a vše 
nejlepší v roce 2009.

Jindřich Toman

Volební výsledky v naší obci
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VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR 
17. a 18. 10. 2008 – I. KOLO

Výsledky voleb do SENÁTU PARLAMENTU ČR - OBVOD 57

Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého seznamu 881
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky 313
Počet odevzdaných úředních obálek 307
Počet platných hlasů ve volebním okrsku 278
Počet neplatných hlasů ve volebním okrsku celkem 29
Volební účast – 34,85 % voličů, tj. 307 z 881 možných voličů

Jméno a příjmení                     278 Hlasy
Zdeněk Koudelka 1 48
Ivo Bárek 2 65
Alena Machayová 3 4
Luboš Kadlec 4 72
Anna Šabatová 5 14
Václav Horák 6 75

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR  
24. a 25. 10. 2008 – II. KOLO

Výsledky voleb do SENÁTU PARLAMENTU ČR – OBVOD 57

Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého seznamu 882
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky 171
Počet odevzdaných úředních obálek 171
Počet platných hlasů ve volebním okrsku 171
Volební účast – 19,39 % voličů, tj. 171 z 882 možných voličů

Jméno a příjmení                     Číslo kandidáta Hlasy
Ivo Bárek 2 74
Václav Horák 6 97
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Muži A – IB.tř.sk.B krajských soutěží
Rk. Tým Záp + 0 – Skóre Body
1. Zbýšov 14 11 2 1 31 : 10 35
2. Šaratice 14 8 4 2 31 : 20 28
3. Tuřany 14 8 2 4 30 : 15 26
4. Hostěradice 14 6 6 2 30 : 22 24
5. Zastávka 14 6 4 4 41 : 30 22
6. Vojkovice 14 7 0 7 29 : 26 21
7. Višňové 14 6 2 6 28 : 25 20
8. Šatov 14 5 4 5 28 : 20 19
9. Otnice 14 5 2 7 32 : 35 17

10. Jaroslavice 14 4 3 7 22 : 32 15
11. Modřice 14 4 2 8 19 : 39 14
12. Únanov 14 3 4 7 25 : 34 13
13. Šlapanice B 14 3 3 8 14 : 29 12
14. Moutnice 14 3 0 11 17 : 40 9

Muži B – III.tř.sk.A okresních soutěží

Rk Tým Záp + 0 – Skóre Body
 1. Vojkovice B             14 10 3 1  35 : 14 33
 2. Tvarožná                14 9 2 3  36 : 18 29
 3. Podolí                  14 8 3 3  42 : 25 27
 4. Babice n/Sv.             14 8 2 4  35 : 20 26
 5. Těšany                  14 8 1 5  27 : 17 25
 6. Opatovice               14 7 4 3  22 : 13 25
 7. Vin. Šumice              14 7 2 5  37 : 25 23
 8. Blažovice               14 4 6 4  22 : 17 18
 9. Moutnice B               14 5 2 7  28 : 38 17
10. Rajhrad B               14 4 2 8  21 : 47 14
11. Blučina                 14 3 3 8  23 : 31 12
12. Pozořice                14 3 3 8  18 : 32 12
13. Kobylnice               14 3 2 9  15 : 38 11
14. Židlochovice            14 1 1 12  13 : 39 4

Závěrečné tabulky družstev SK Vojkovice 
po podzimní části sezóny 2008/2009
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Dorost – OP okresních soutěží
Rk Tým Záp + 0 – Skóre Body
 1. Moutnice                13 10 1 2  43 : 18 31
 2. Zbýšov                  13 9 2 2  33 : 22 29
 3. Kupařovice              13 9 2 2  40 : 30 29
 4. Oslavany                13 8 4 1  27 : 10 28
 5. Vojkovice               13 9 1 3  58 : 21 28
 6. Šlapanice               12 6 1 5  28 : 15 19
 7. Dolní Loučky            12 5 0 7  29 : 29 15
 8. Vev. Bítýška            12 5 0 7  34 : 37 15
 9. Újezd                   13 5 0 8  26 : 34 15
10. Dol. Kounice              13 4 1 8  16 : 36 13
11. Modřice                 13 3 2 8  17 : 30 11
12. Blažovice               13 1 1 11  23 : 48 4
13. Říčany                  13 1 1 11  13 : 57 4

Žáci starší – I.tř.sk.B krajských soutěží
Rk. Tým Záp + 0 – Skóre Body
1. Hustopeče 11 9 1 1 32:11 28
2. Vojkovice 11 7 2 2 31:15 23
3. Kohoutovice 11 7 1 3 42:25 22
4. Slatina 11 6 2 3 23:11 20
5. Mor. Sl. Brno 11 5 1 5 21:15 16
6. Mor. Krumlov 11 5 1 5 17:16 16
7. Miroslav 11 4 3 4 30:30 15
8. Zastávka 11 4 2 5 13:16 14
9. Tasovice 11 4 1 6 14:26 13

10. St. Lískovec 11 3 1 7 15:23 10
11. Ivančice 11 3 1 7 15:37 10
12. Dobšice 11 0 2 9  9:37 2
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Žáci mladší – I.tř.sk.B krajských soutěží
Rk. Tým Záp + 0 – Skóre Body
1. Mor. Krumlov 11 10 0 1 43 : 7 30
2. Slatina 11 9 0 2 26 : 9 27
3. St. Lískovec 11 8 1 2 46 : 17 25
4. Kohoutovice 11 8 1 2 34 : 12 25
5. Mor. Sl. Brno 11 7 0 4 35 : 13 21
6. Miroslav 11 5 1 5 19 : 18 16
7. Hustopeče 11 5 1 5 21 : 27 16
8. Vojkovice 11 4 0 7 22 : 24 12
9. Dobšice 11 3 1 7 16 : 32 10

10. Tasovice 11 2 2 7  7 : 29 8
11. Ivančice 11 1 1 9 10 : 51 4
12. Zastávka 11 0 0 11  6 : 46 0

Přípravka – OP sk.B okresních soutěží
Rk Tým Záp + 0 – Skóre Body
 1. Rajhrad                 9 9 0 0 156 : 10 27
 2. Ivančice                9 8 0 1  61 : 15 24
 3. Žabčice                 9 6 0 3  43 : 44 18
 4. Hrušovany               9 5 1 3  29 : 40 16
 5. Oslavany                9 5 0 4  32 : 39 15
 6. Ořechov                 9 4 1 4  26 : 37 13
 7. Opatovice               9 2 0 7  19 : 45 6
 8. Mělčany                  9 2 0 7  15 : 58 6
 9. Střelice                9 2 0 7  20 : 59 6
10. Vojkovice               9 1 0 8  10 : 64 3


