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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás v úvodu co nejsrdečněji pozdravil a informoval Vás
o událostech v obci, které se udály od vydání posledního Vojkovického zpravodaje, a také o tom, co nás čeká v blízké budoucnosti.
Rekonstrukce silnice v ulicích Hlavní a Rajhradská
Jak již většina z nás zaregistrovala, rekonstrukce silnice v naší obci se pozvolna blíží do finále. Překročila již hranice katastru obce Vojkovice a pokračuje na
území Židlochovic. A tak, jak si pomalu zvykáme na nový povrch, o to více si
všímáme tzv. nedodělků nebo stavebních úprav, které nejsou v souladu s našimi
představami. Jsou to například nedokončené vjezdy k některým nemovitostem,
nedokončené terénní úpravy v nově vzniklých plochách veřejné zeleně, nedokončené osvětlení přechodů pro chodce aj. Pouze na upřesnění chci zmínit, že
veškeré uvedené nedokončené činnosti jsou na obecním úřadě evidovány a budou postupně v součinnosti se zhotovitelem stavby a investorem odstraňovány.
Jako finální termín dokončení všeho, co souvisí s rekonstrukcí silnice na území
obce, včetně ozelenění nových ploch, se jako reálný jeví květen 2010.
Podchod v železniční zastávce Vojkovice nad Svratkou
Domnívám se, že není třeba sáhodlouze diskutovat o neutěšeném, až dezolátním stavu podchodu. Celkově úroveň všech zařízení železniční zastávky v obci,
která mají sloužit cestujícím využívajícím služeb Českých drah, rozhodně neodpovídá třetímu tisíciletí. Připomínají spíš poválečný stav. Největším a nejzásadnějším problémem je však již zmíněný podchod. Schodiště je zborcené a parametry schodů rozhodně nesplňují současné technické a bezpečnostní normy.
Neumožňuje pohyb osob s omezenou pohyblivostí, není osvětlen aj. Tyto skutečnosti vedou cestující, kteří se potřebují přemísťovat mezi jednotlivými nástupišti, aby dnes a denně přecházeli přes koleje a riskovali tak svůj život, neboť
rychlosti některých vlaků se přibližují až k hranici 160 km/hod.
Obec se již několik roků snažila navázat kontakt se zodpovědnou organizací v labyrintu Českých drah, která by v tomto směru sjednala nápravu. Až
v měsíci srpnu t. r. se podařilo vyprovokovat Správu železniční dopravní cesty Brno k tomu, aby k uvedené problematice svolala dne 26. 8. 2009 jednání. Jednání se za obec Vojkovice zúčastnili pí Mgr. Božena Kleinová, p. Leoš
Janíček, p. Zdeněk Veselý a starosta Karel Klein. Zástupci Správy železniční dopravní cesty v zápisu z jednání uvedli, že jsou organizací, která provádí pouze údržbu, a tudíž opraví schodiště do stavu, v jakém bylo zkolaudováno????????????????. Rovněž se zavázali zabezpečit, eventuelně zrušit
studnu vedle budovy čekárny a opravit díry v okolí studny, a to vše v termínu do 31. 10. 2009. Činnosti, ke kterým se zavázala údržbářská frakce ČD,
zdaleka problém bezpečného a kvalitního podchodu neřeší. V útrobách ČD
podle sdělení zástupců jednání existuje jiná organizace, která má v kom-

petenci investice, a tou je Odbor investiční, organizační jednotka Stavební
správa Olomouc.
Takže i když budou splněny závazky Správy železniční dopravní cesty Brno
uvedené v zápisu ze dne 26. 8. 2009 v přislíbeném termínu, bude se obec nadále složitě prodírat šípkovým královstvím ČD a hledat řešení, na jehož konci
bude moderní a bezpečný podchod pro cestující, z jejichž jízdného jsou například odměňováni vrcholoví manažeři ČD.
A co čekárna pro cestující? Tam jsme na samém začátku. Ta nespadá do kompetence žádné ze dvou uvedených institucí. Podle informací z médií je snahou
Českých drah zbavit se velkých čekáren. Co zamýšlí správce s čekárnami podobnými té naší, ví snad jen pánbůh. Nakonec k čemu čekárny zejména v zimě,
kdy vlaky jezdí s minutovou přesností.
Rozhodně i s problémem čekárny se popereme.
Rekonstrukce kulturních památek v obci
Po dlouhé době se obci podařilo získat dotační prostředky na obnovu některých kulturních památek. Byla zrestaurována barokní vápencová socha sv. Floriána z roku 1692 v ulici Mlýnská. Její poslední obnova byla provedena v roce
1978 restaurátorem Bortlíkem. Od té doby na ní bylo provedeno několik neodborných zásahů. Celkové náklady na její rekonstrukci v letošním roce činily
120 000 Kč, z toho státní dotace 96 000 Kč, zbytek vlastní zdroje.
Za zmínku stojí obnova křížku pod lípou na ulici Prátna. Památka byla ve velmi poškozeném stavu. Litinový kříž byl zcela odlomen, ale díky místní občance
paní Bedřichové, která ho uschovala, mohl být použit k následné rekonstrukci.
Ve velmi zdevastovaném stavu se nacházel rovněž podstavec i celý kámen. Celkové náklady činily 56 000 Kč. Dalším křížem, který se nacházel v obdobném
stavu, je kříž vedle komunikace Vojkovice – Syrovice. Náklady na jeho obnovu
činily 62 000 Kč. Na oba kříže obdržela obec dotaci ve výši 82 000 Kč, zbývající část ve výši 36 000 Kč bude uhrazena z rozpočtu obce.
Všechny tři kulturní památky restauroval pan Radomír Vavruška, akad. sochař, pod dohledem PhDr. Elišky Lyskové z NPÚ ÚOP v Brně a Ing. Hany Hanzlíkové z Odboru kultury MěÚ Židlochovice.
Rekonstrukce spojovacího krčku v budově mateřské školy
Stavba byla zahájena dne 1. 7. 2009. Zhotovitelem stavby byla společnost
SDS - stavební společnost s. r. o., Vojkovice. V rámci soutěže na veřejnou zakázku malého rozsahu podala nejvýhodnější nabídku, a to 770 870 Kč. Stavba byla provedena v solidní kvalitě a dohodnutém termínu, takže od začátku
školního roku mohl být provoz MŠ opět bez problému zahájen. Konečná cena
včetně víceprací, které se na stavbě vyskytly v průběhu její realizace, činila
818 484 Kč.
Na stavbu obec obdržela dotaci ze státního rozpočtu ve výši 550 000 Kč
a 100 000 Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje. Částku ve výši 168 484 Kč
obec uhradila z vlastních zdrojů.
Karel Klein, starosta
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Mateřská škola
V úterý 1. září jsme zahájili nový školní rok ve dvou třídách s celodenním provozem. Zprovoznění celé třídy Žabiček si vyžádalo náklady cca 130 000 Kč (nové podlahové krytiny, vymalování, potažení lehátek, lůžkoviny a regál na ně, žaluzie, připojení alarmu atd.).
Přes prázdniny se podařilo firmě SDS – stavební společnost s.r.o. postavit nový spojovací krček mezi hospodářským pavilonem a třídami, a nahradit tak starý krček, který byl v havarijním stavu.
Obě finančně a časově náročné akce se podařilo zvládnout do začátku školního roku
a umožnilo rodičům přivést děti do zrekonstruovaných prostor. Poděkování patří zřizovateli obci Vojkovice za zajištění financování akcí, vedení stavební firmy a také zaměstnancům MŠ, kteří do posledního dne pracovali na přípravě třídy.
K 1. září nastoupilo 42 dětí (z toho 9 nových), 6 dětí nastoupí v průběhu školního
roku po dovršení věku tří let. Celkem máme zapsaných 48 dětí.
Protože máme obě třídy věkově smíšené a ve třídě Sluníček díky otevření 2. poloviny třídy Žabiček ubylo dětí, probíhala adaptace nových dětí úspěšně. Dvě děti si
chvilku poplakaly při loučení s maminkou, ale to k začátku školního roku patří.
A co děti za první měsíc ve školičce prožily?
Děti se seznámily s novým uspořádáním třídy, umístěním hraček, seznámily se
s novými kamarády, připomněly si pravidla chování; ve školce zhlédly představení
divadélka Úsměv Koblížek na cestách, jely do divadla Radost v Brně na představení
pohádky O Smolíčkovi. Ale hlavně jsme si hráli, zpívali, cvičili, malovali, vyprávěli,
poslouchali pohádky, společně slavili narozeniny kamarádů.
Dne 19. září jsme uspořádali výšlap rodičů s dětmi na novou rozhlednu na Výhoně.
Sešlo se 23 dětí a asi 20 dospělých. Počasí nám přálo, opekli jsme si špekáčky a příjemně strávili sobotní odpoledne.
V nejbližší době nás čeká exkurze do zahradnictví a 16. 10. zájezd do Divadla Bolka Polívky na představení Ježibaby a ženichové.
Více v našem ročním plánu.
Věra Kopčáková
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Základní škola
Vážení občané,
zatímco měsíc září a žloutnoucí listí u většiny lidí evokuje představu podzimu
a s tím blížícího se konce roku, pro děti školou povinné a jejich učitele znamená
toto období teprve začátek nového školního roku.
Letos navštěvuje naši základní školu 41 dětí, z toho 8 prvňáčků. Třídní učitelkou v prvním ročníku je Mgr. Jana Jelínková, třídní učitelkou druhého a čtvrtého
ročníku je Marta Staňková a třídní učitelkou třetího a pátého ročníku je Mgr. Libuše Matyášová. Vychovatelkou ve školní družině je stejně jako v loňském roce
paní Alena Sokolová.
Již třetím rokem se v naší základní škole vyučuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (1. – 3. ročník) a ve 4. a 5. ročníku dobíhá
vzdělávání podle programu Základní škola.
Děti mají možnost navštěvovat zájmové kroužky, a to sportovní hry, dyslektický kroužek, kroužek zaměřený na počítač a internet, keramiku a kroužek dovedných rukou. Do budoucna plánujeme i taneční kurs pod záštitou Taneční školy
Starlet Brno.
Dospělým poskytuje škola prostory pro pořádání cvičení pro ženy, aerobic
a kurs keramiky.
Tradicí se stalo pořádání tematicky zaměřených odpoledních dílen pro děti
a dospělé, předvánoční jarmark spojený s dětským divadelním představením, návštěvy našich žáků v ekologických centrech a řada dalších aktivit.
Již druhým rokem se aktivně účastníme celostátního projektu Recyklohraní,
který mj. souvisí i se zaměřením školy na ekologickou výchovu. Náplní tohoto projektu je sběr použitých baterií a drobného elektrozařízení, letos rozšířený i o sběr vysloužilých monitorů a televizorů. V závislosti na množství odevzdaného odpadu získává škola body, za která pak může obdržet např. sportovní vybavení. Je potěšující, že do této aktivity se zapojili i rodiče dětí z mateřské
školy.
Naším dlouhodobým cílem zůstává vybudování přírodní učebny (školní zahrady) v areálu školy a také úprava školního dvora. Poblíž altánu, za který patří
sponzorům velký dík, chceme v nejbližší době s podporou občanských sdružení,
obecního úřadu a ochotných rodičů opravit část oplocení školní zahrady, vybudovat běžeckou dráhu a pro naše nejmladší žáčky upravit dětské pískoviště.
Bližší informace o aktivitách naší základní školy získáte na internetových
stránkách
http://www.zsvojkovice.skolniweb.cz
Závěrem bych ráda poděkovala Obecnímu úřadu Vojkovice za vstřícný přístup
při řešení potřeb základní i mateřské školy a též občanskému sdružení Tazík za
pomoc při pořádání školních akcí.
Těším se na spolupráci nejen s rodiči, přáteli školy, ale i všemi ostatními občany obce.
Mgr. Libuše Matyášová, ředitelka ZŠ a MŠ
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Dětské rybářské závody
V sobotu 12. září dopoledne se u rybníka Šimlochy uskutečnily první „Dětské rybářské závody“. Děti v doprovodu rodičů, prarodičů a starších sourozenců se do rybaření zakously jak se patří. Do soutěže se zaregistrovalo 40 dětí. Doplňkovou disciplínou byla střelba ze vzduchové pistole na terč s obrázkem divokého prasete. Vítězem v rybaření se stal Timos Valášek s celkovou délkou ulovených ryb 110 cm. Vítězkou střelecké soutěže byla Andrea Svobodová s 98 nastřílenými body ze sta možných. Vítězové byli odměněni poháry a věcnými cenami. Nejmenší účastník soutěže
obdržel živého kapra. V průběhu celé akce nechybělo ani občerstvení. Pro děti zdarma, pro ostatní za peníze. Za zajištění organizace sportovního dne patří poděkování
členům místního mysliveckého sdružení.
Karel Klein, starosta

Inventarizace stromů v obci Vojkovice
V srpnu tohoto roku proběhla ve Vojkovicích inventarizace stromů rostoucích na
obecních pozemcích. Cílem takové inventarizace není nic víc a nic míň než zjistit skutečný stav – v případě stromů tedy kde, co a jak roste. A jak už to bývá, ať už se člověk
pustí do „inventarizace“ stromů, účetnictví nebo jen skříně, vždycky narazí na něco
překvapivého, zajímavého, na něco, co by na daném místě vůbec nečekal…
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Na úvod vysvětlení, k čemu je
takový přehled vlastně potřebný. Zákon 114/92 Sb. o ochraně
přírody a krajiny říká, že péče
o stromy je povinností vlastníka. Majitelem stromu je přitom
vlastník pozemku, na kterém
strom roste – v případě obecních
pozemků tedy obec. A je asi
zbytečné vysvětlovat, že mám-li
o něco pečovat, je třeba v první
řadě vědět, o co vlastně.
Neméně důležité je vědět,
v jakém stavu se předmět mé
péče nachází. Důležitou položkou hodnocení stromů byl proto jejich zdravotní stav a vitalita. Mimoto byly zjišťovány
i další údaje – výška stromu,
průměr kmene či blízkost drátů elektrického napětí. Veškerá
zjištěná data byla potom zapsána do tabulek a zakreslena do
mapy, doplněna byla také fotodokumentace. Celkem bylo
zhodnoceno 320 stromů.
A výsledky? Určitě zajímavé. Dokázali byste například odhadnout, který strom je
v naší obci zastoupen nejčastěji? Je jím borovice, konkrétně borovice černá. V centru
obce najdete více než padesátku stromů tohoto druhu. V těsném závěsu se drží břízy
s 37 jedinci, následuje smrk, ořešák a lípa.
Nejvyšším stromem naší obce je v tuto chvíli topol na parkovišti u koupaliště. Do
hodnocení byl zařazen i přesto, že se nenachází na obecní půdě – nešlo jej prostě přehlédnout. Se svými 21 m výšky hravě strčí do kapsy například o šest metrů menší „vánoční“ smrk naproti budově obecního úřadu. Topoly u koupaliště vedou i co se šířky
kmene týče. Ten úplně nejsilnější se nachází hned na rohu parkoviště, první ve směru od Vojkovic.
Na tomto místě musím zmínit ještě jednoho vojkovického rekordmana, a to i přesto,
že jeho přesné míry se vzhledem k jeho umístění nepodařilo zjistit. Můžeme pouze konstatovat, že se jedná o strom skutečně monumentálních rozměrů. Je jím akát bílý nacházející se na samém konci ulice Rajhradská ve směru na Rajhrad, za zdí u bývalé autobusové zastávky. Tento druh, původem ze Severní Ameriky, byl do Evropy poprvé přivezen v roce 1600, a sice do jedné z pařížských botanických zahrad. Ve střední Evropě se začal vysazovat na konci 19. století. Pamětníci o našem vojkovickém akátu prohlašují, že obrovský byl už v době jejich dětství. Jaký je asi jeho věk? Nemůže se náhodou jednat o jeden z prvních akátů dovezených na naše území? Můžeme jenom hádat…
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Překvapení zjištěná při hodnocení dřevin ale nebyla jenom milá. Tak například celých
patnáct procent stromů rostoucích v intravilánu obce Vojkovice se nachází v těsné blízkosti elektrického vedení. Dráty buď prochází přímo korunou stromů, nebo se nachází těsně nad korunou. Asi nejpatrnější je tento problém v ulicích Mlýnská a Nádražní.
Zklamáním byl v některých případech i samotný zdravotní stav stromů. Jako jeden
příklad za všechny uveďme jerlín japonský, nacházející se u kapličky v ulici Nádražní. Koruna stromu, která musela být ořezána po zásahu bleskem, se začala znovu krásně zelenat a košatit, leč bohužel. Při bližším pohledu do koruny tohoto stromu si můžete povšimnout velkých plodnic houby, která pronikla do dřeva patrně velkými ránami, a to i přesto, že byly bezprostředně po ořezu zatřeny. Už teď je zřejmé, že život tohoto velikána bude kratší, než jsme doufali.
Zdravotní stav několika stromů byl natolik špatný, že bylo rozhodnuto o jejich odstranění. Jedná se převážně o již odumírající či částečně odumřelé stromy. Kácení je
samozřejmě až posledním krokem v péči o stromy. Tam, kde je to možné a účelné, je
třeba stromy ošetřovat a tím i prodloužit jejich životnost. Ošetření by se na počátku
příštího roku měla dočkat například jedna z lip u kostela. Cílem tohoto ošetření bude
odlehčit její koruně, která je nepravidelně tvarovaná a strom nadměrně zatěžuje pouze v jednom směru.
Ing. Miroslava Drobílková

Svatohubertská mše ve Vojkovicích
Vojkovice v okrese Brno-venkov se v sobotu 3. října probudily do slavnostního dne.
Místní občan Benedikt Čupa ve spolupráci s Obecním úřadem Vojkovice a místním
mysliveckým sdružením uspořádal svatohubertskou mši svatou.
Jednalo se v historii obce vůbec o první kulturně společenskou akci tohoto druhu.
Celá slavnost začala ráno v 9 hodin před budovou obecního úřadu, kde se shromáždili místní občané i občané z okolních obcí, členové místního mysliveckého sdružení v čele s panem Jindřichem Tomanem i sdružení z okolních obcí a spousta vzácných hostů.
Na márách byl před budovou vystaven obraz sv. Huberta a jelen, kterého ulovil
pan Benedikt Čupa loni 8. listopadu v moravskokrumlovské oboře, den před oslavou
svých narozenin. Odtud se slavnostní průvod v doprovodu dechové hudby Hornobojané přesunul do místního kostela sv. Vavřince.
Zde, v prostředí překrásně vyzdobeném loveckými trofejemi, byla sloužena mše
svatá.
Sloužila ji trojice kněží. Pan farář Jan Hodovský, farář židlochovické farnosti pan
Pavel Cebula a páter Petrucha z nedaleké Nosislavi. Celá mše byla obohacena troubením trubačů z Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně a hrou na historické varhany místního kostela, které již léta rozeznívá pan Jaromír Konvica.
Z hostů se mše svaté zúčastnil ředitel Lesního závodu Židlochovice Ing. Tomáš
Blaha, pan Martin Zouhar ze Školního lesního podniku Masarykova lesa ze Křtin
a spousta dalších. Mezi nejvzácnější hosty ale samozřejmě patřili všichni místní občané a občané okolních obcí.
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V závěru mše byl vysvěcen obraz sv. Huberta od malíře Libora Jaroše, který zakoupil pan Čupa, a tím obohatil výzdobu místního kostela. Po ukončení mše svaté předvedl pan Ivan Višňák troubení jelena.
„Svatohubertská mše svatá byla slavnostní akcí, která v historii obce bude těžko
hledat obdoby. Poděkování patří zejména panu Benediktu Čupovi, který byl hlavním
organizátorem a který se nechal slyšet, že by byl rád, kdyby se mše stala v obci každoroční tradicí“.
Karel Klein, starosta

ZASTUPITELSTVO OBCE VOJKOVICE
Usnesení č. 4/2009 z veřejného zasedání ZO Vojkovice
konaného dne 29. 9. 2009 v 18.00 hod. na OÚ ve Vojkovicích
1) ZO BERE NA VĚDOMÍ:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

návrh programu zasedání ZO;
kontrolu usnesení z předchozího zasedání ZO – splněno;
informaci starosty o vyhotovení pasportu dřevin v intravilánu obce;
informaci starosty o odcizených keřích před budovou OÚ;
informace starosty o průběhu rekonstrukce komunikace II/425;
informace o stavu žádostí v rámci OPŽP – zateplení ZŠ a MŠ;
informace o průběhu zpracování PD ke stavebnímu povolení a žádosti o poskytnutí dotace na akci „Odbahnění rybníku Šejba“.

2) ZO SCHVALUJE:
2.1. zapisovatelku: pí Eva Dofkovou;
návrhovou komisi: RNDr. Ivana Pavlíka, p. Jindřicha Tomana;
ověřovatele zápisu: p. Libora Mikeštíka, p. Radima Hanzlíka;
2.2. program jednání ZO;
2.3. rozpočtové opatření č. 2/2009;
2.4. přijetí dotace na zřízení pracoviště Czech Point ve výši 79 837 Kč;
2.5. přijetí dotace z Ministerstva kultury ČR na restaur. sochy sv. Floriana ve výši
96 000 Kč;
2.6. přijetí dotace z MMR ČR na restaurování „Litinového kříže pod lípou na Hrušovany“ a „Litinového kříže Vojkovice na Syrovice“ ve výši 82 000 Kč;
2.7. přijetí dotace z rozpočtu JmK – Program rozvoje venkova, úroky z úvěrů
v roce 2009 ve výši 46 000 Kč;
2.8. přijetí dotace z rozpočtu JmK - změna č. 2 Územního plánu obce Vojkovice
ve výši 44 625 Kč;
2.9. přijetí dotace z rozpočtu JmK – Zkvalitnění sportovního prostředí v JmK
v roce 2009 – „Závlahy hlavního fotbalového hřiště“ ve výši 200 000 Kč;
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2.10. přijetí dotace z MF ČR ve výši 550 000 Kč na „Rekonstrukci spojovacího krčku v MŠ“;
2.11. návrh zadání (upravený) změny č. II ÚPN SÚ Vojkovice – část A (se zapracovanými požadavky dotčených orgánů) Přeložka komunikace II/416, ze dne
25. 9. 2009;
2.12. návrh zadání (upravený) změny č. II ÚPN SÚ Vojkovice (se zapracovanými
požadavky dotčených orgánů) bez návrhu plochy koridoru přeložky silnice II/416, ze dne 29. 9. 2009;
2.13. bezúplatný převod pozemku parc. č. 610/93 v k. ú. Holasice na Jihomoravský kraj;
2.14. věcné břemeno na stavbu „Vojkovice, závěsné přípojky NN – Novotný“, ulice Družstevní, parc. č. 1421, za cenu 3000 Kč;
2.15. dohodu o spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
mezi obcí Vojkovice a PČR Židlochovice;
2.16. úplné platné znění „Zřizovací listiny Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace;
2.17. přijetí dotace na „Zahájení automatizace knihovnických činností v Obecní
knihovně Vojkovice“, ve výši 59 000 Kč.
3) ZO UKLÁDÁ:
3.1. starostovi obce zahájit jednání s Odborem dopravy JmK a Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, Oblast Brno, ve věci přislíbené opravy místní komunikace v ulici Blatná, která byla poškozena důsledkem objízdné trasy
v souvislosti s rekonstrukcí silnice II/425;
3.2. starostovi obce vyzvat všechny stavebníky, kteří narušili během budování přípojek inženýrských sítí a jiných činností povrchy na veřejných plochách, aby
tyto uvedli neprodleně do původního stavu a povrchy předali zástupci obce.
Zasedání ZO Vojkovice bylo ukončeno ve 20.00 hod.
Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými hlasy (11).
Návrhová komise:
p. RNDr. Ivan Pavlík v. r.
p. Jindřich Toman v. r.
Karel Klein v. r.
starosta

Jindřich Toman v. r.
místostarosta

Pálíme s rozumem
Dnes a denně se setkáváme s problémem, kdy se část obce zahalí do hustého dýmu
a otráví tak okamžitě život mnoha lidem. Příčinou je momentální potřeba někoho zbavit se spálením přebytečných věcí, které spalitelné jsou. Přitom vše je tak snadné, samozřejmě pokud používáme zdravý selský rozum.
8

V tom horším případě zde může být záměr „otrávit někomu život“.
V obci funguje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Každý občan, který je do systému zapojen tím, že uhradil poplatek za opad, může využívat všech služeb, které systém nabízí. Papír, plasty
a sklo likvidujeme v nádobách na separovaný odpad rozmístěných po obci. Směsný
komunální odpad likvidujeme v popelnicích, které jsou vyváženy jedenkrát za čtrnáct
dní. Velkoobjemný směsný komunální odpad je možné ukládat dvakrát týdně na sběrném dvoře, stejně jako stavební suť. Nebezpečné složky odpadů jsou v obci likvidovány dvakrát ročně formou ambulantního svozu.
Organické zbytky ze zahrádky (zbytky plodin, listí ze stromů atd.) se, co svět světem stojí, kompostovaly. Nevidím důvod, proč bychom na tom měli něco měnit. Jsem
přesvědčen, že v každé domácnosti se najde místo na uložení kompostu, aby organické zbytky nekončily za ploty majitelů RD na obecních cestách, ve veřejné zeleni nebo
jako dýmící a páchnoucí přísada do ohně.
Náklady na pořízení kompostérů jsou v porovnání se škodami, které vznikají bezohledným nakládáním s organickou hmotou, zanedbatelné.
Současné ceny kompostérů pro domácnosti se na trhu pohybují v rozmezí od jednoho do dvou tisíc Kč.
Podrobný způsob kompostování je zveřejněn na internetovém odkazu:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompostov%C3%A1n%C3%AD
Co nám tedy v domácnosti zůstává a co nás vede k tomu, abychom museli založit
oheň ?
Jsou to suché větve ze stromů a keřů, hromádka suché trávy nebo potřeba posedět
si s přáteli u ohně spojená třeba s opékáním buřtů.
Používejme tedy jen a jen zdravý rozum, buďme ohleduplní a nechť každý oheň
v obci má kvality táborového ohně, který nikomu nepáchne a nikomu nevadí.
Pro ty občany, kteří tuto myšlenku nechtějí přijmout, je zde:
Obecně závazná vyhláška č. 2/95
O UDRŽOVÁNÍ ČISTOTY A POŘÁDKU
V OBCI VOJKOVICE
Článek VIII.
Péče o klid, vzhled obce, veřejnou zeleň a vodní toky.
Zakazuje se vypalování trávy na travnatých plochách v parcích, sadech, lesních porostech, pěšinách a náspech, pálení umělých hmot z důvodu vytváření jedovatých plynů, rozdělávání ohně na soukromých pozemcích, hrozí-li nebezpečí požáru nebo dochází-li k obtěžování okolí dýmem nebo zápachem.
Na dodržování obecně závazných vyhlášek dohlíží obecní policie, která v případě
jejich porušení vyvodí příslušné důsledky.
Karel Klein, starosta
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JUBILEA 1. 7. 2009–30. 10. 2009
Příjmení

Jméno

Věk Ulice

Bohatý
Juránková
Krejčí
Cach
Tomanová
Wágner
Štěpánek
Veselá
Konečný
Weiss
Bělíková
Bedřichová
Gazdová
Čupová
Saitlová
Suchánková
Růžičková
Janíčková
Skalská
Dostálová
Vondráková
Čadílková
Klimešová
Šindelářová
Smetanová
Kučerová
Šorma
Jiříkovská

Miroslav
Anna
Marie
Milan
Anna
Vilém
Jiří
Jana
Jaroslav
František
Jitka
Marie
Amálie
Anděla
Božena
Květoslava
Hedvika
Darie
Antonie
Marie
Olga
Anna
Věra
Regina
Marie
Marie
Václav
Marie

60
60
60
60
60
65
65
65
65
65
75
75
80
81
81
81
81
83
83
83
83
84
84
88
88
90
92
94

Č. popisné

Nádražní
Hlavní
Mácova
Družstevní
Hlavní
Rajhradská
Polní
Hlavní
Vodní
Blatná
Hlavní
Hrušovanská
Hlavní
Hlavní
Hlavní
Nádražní
Hlavní
Hlavní
Mlýnská
Hlavní
Hlavní
Vodní
Mlýnská
Rajhradská
Hlavní
Hlavní
Mlýnská
Nádražní

226
21
236
260
17
118
201
242
98
284
48
53
1
47
4
192
84
27
54
3
46
89
64
128
11
16
66
138

NAROZENÍ

Mátl
Tondl
Klein
Bittman

Ondřej
Tobias
Daniel
Vojtěch

25. 6. 2009
22. 7. 2009
4. 9. 2009
29. 9. 2009

Družstevní
Brněnská
Blatná
Hlavní

274
269
371
85

ÚMRTÍ

Chromek
Jiříkovská
Ing. Švábík
Mgr. Dohnalová
Bedřich
Kleinová

Vladimír
Marie
Jan, CSc.
Helena
Josef
Anna

30. 7. 2009
18. 8. 2009
31. 8. 2009
12. 9. 2009
13. 9. 2009
23. 10. 2009

Nádražní
Nádražní
Rajhradská
Hlavní
Hrušovanská
Nádražní

146
138
155
86
53
132

10

Poruchy na veřejném osvětlení
Vážení spoluobčané,
každý z Vás ví nejlépe a nejdříve, která lampa veřejného osvětlení před jeho domem vypoví službu.
V takovém případě Vás laskavě žádáme kvůli urychlení opravy o sdělení evidenčního čísla svítidla, které je umístěno na hliníkovém štítku na stožáru veřejného osvětlení
cca 1 m nad zemí. Číslo svítidla sdělte na tel.: 547 231 122, 547 231 121, 602 506 677.
Děkujeme za součinnost.
Karel Klein, starosta

Založení Tenisového klubu ve Vojkovicích
Dne 11. 5. 2009 byl schválením stanov a potvrzením registrace na Ministerstvu
vnitra ČR založen Tenisový klub ve Vojkovicích. Založení TK Vojkovice předcházely schůzky a konsultace přípravného výboru s právníky, představiteli Jihomoravského výboru Českého tenisového svazu, starostou a Radou obce Vojkovice a zástupci
jiných tenisových oddílů.
Přípravný výbor ve složení L. Janíček, P. Kolegar a Z. Veselý seznámil přítomné
4. 6. 2009 na přípravném setkání valné hromady TK Vojkovice s plány činnosti a sta-
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novami TK Vojkovice, přípravný výbor a zájemci o členstvi se dohodli na podmínkách členství, na výši členských příspěvků a na termínu konání ustavující valné hromady, která se konala 22. 6. 2009. Zde byl zvolen výbor ve složení L. Janíček, P. Kolegar, J. Nechvátal, Z. Veselý, M. Zámečník.
V současné době má tenisový klub 14 členů a díky ochotě pana Veselého můžeme
hrát na jeho kurtu, který dal klubu k dispozici.
Během své krátké činnosti jsme uspořádali 2 turnaje čtyřher v kempingu Baldovec
a ve Fino clubu v Modřicích a 2 tenisová odpoledne pro děti s profesionálním trenérem (viz foto). Současnou hlavní prioritou TK je vybudování 2 tenisových kurtů ve
sportovním areálu obce.
Závěrem bych chtěl vyslovit velké poděkování výboru a všech členů TK Vojkovice panu Zdeňku Veselému, že umožnil klubu provozovat činnost na svém tenisovém kurtu.
Petr Kolegar
předseda TK Vojkovice

Tazík
Ahojky kamarádi a dobrý den, vážení čtenáři, zdraví Vás Tazík.
Po čase jsem zase tady, abych povyprávěl nějaké veselé příhody z klubové činnosti. Nebojte se, žádná stodola v mém vyprávění hořet nebude,
jediný oheň, o kterém dnes napíši, je
ten v dětských srdcích. Ale zato je to
opravdu pořádný plamen. Však jim na
jaře pomohl získat hned několik ocenění na soutěžích v požárním sportu:
dvě bronzová a jedno stříbrné umístění. GRATULUJI!!!
Promiňte, musel jsem se pochlubit a děti tak pochválit. Ale abych nemluvil jen já,
dovolil jsem si pozvat k rozhovoru zástupkyně něžné části oddílu, Lenku a Andrejku
Svobodovy, pro které mám připraveno několik otázek.
T: Ahoj holky!
L: Ahoj Tazíku!
T: Děvčata, sice už začal podzim, ale pokusme se ještě zavzpomínat na teplé letní dny. Co vy a léto?
A: Vzpomínám na tábor. Hráli jsme si v potůčku u naší táborové chalupy, všichni
byli mokří po kolena…
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L: …a nejen po kolena, stateční bojovníci měli vodu v gumácích i za krkem.
T: I ty, Ájo?
A: Hmmm, někdy…
T: A co spaní v lese? Bála ses?
A: Když mě Romča v noci vzbudil, tak jo.
T: A ty, Lenko?
L: Ne! Ani náhodou – když není zrovna tma kolem…
T: Chápu, ale tábor není jen tma a potok. Co kamarádi a další zážitky?
A: Rozdělili nás do družstev a z kamarádů byli rázem nepřátelé. V soutěžích jsme
bojovali, co to šlo.
T: A o co šlo, teto?
L: V noci lovili bludičky, uzlovali, plavali v ledové vodě, vyráběli vlajku a odznak
týmu, zásobovali tábor dřevem a plnili spoustu jiných úkolů. Největší úspěch
ovšem získal autodrom na pouti plné smíchu a zářících očí. Stihli jsme i zajímavé hasičské muzeum, kde nám „Milošci“ při promítání filmu usnuli.
T: Tak to byl jistě super tábor. Bude další?
L: Věru ano, od 1. – 10. 7. 2010 a je to otevřený tábor, tzn. i pro neoddílová díťata.
T: Budeme se těšit. Ale zmínili jsme podzim a ten mimo sklizně úrody přináší i činnosti jiné. Kromě pouštění draků třeba pálení listí a klestí při úklidech a zazimování zahrad. Věděly byste, co má každý před pálením udělat?
A: Já sama nic pálit nemůžu, musí u toho být dospělák a ten by to měl vědět.
L: Já to třeba jako vím, ale ty nám to chceš stejně říct.
T: Nepovím, nepovím!
Najdi si to na webu : www.firebrno.cz/paleni-klesti, nebo si zavolej 112, 150, nebo
přímo operační středisko HZS JmK - 950 640 400 a tam svou plánovanou činnost (pálení) ohlásíš. Oni pálení nepovolují, jen evidují kde, kdo, kdy, co…. Pro případ požáru. Stačí tato informace?
T: A chtěly byste ještě něco sdělit čtenářům?
L: Ano. Děkujeme všem účastníkům školní brigády za jejich pomoc při sázení stromečků, budování pískoviště a opravě plotu. Ještě jednou děkujeme a těšíme se na
setkání při dalších (i zábavných) akcích.
A: Děcka, když budete chodit do hasiču, bude vás to bavit. Aji holky!
T: Děkuji za rozhovor.
Obě: Pa, pá, Tazíku, a v pátek v pět v klubovně…
T: Čau a: „Vlasti zdar, ohni zmar!“
Dušan Spáčil
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Recept na bramborové placky
Uvaříme trochu brambor, druhý den je oloupeme a pomeleme, přidáme vajíčko, sůl a hladkou mouku. Vypracujeme těsto a vyvalujeme placky, které pečeme
na plotně. Upečené – s pěknými puchýřky – mastíme sádlem. Hotové mažeme povidly, sypeme mletým mákem, smotáme – a při prvním soustu se nám vrátí vzpomínka na babičku, která nám je doma pekla. Všude to vonělo připálenou moukou,
na stole stál komínek placků… Když k tomu máte talíř fazolové polévky nebo zelňačky – nemá to chybu!
Jarmila Kresová

Vojkovický zpravodaj – vydává Obecní úřad ve Vojkovicích
14

15

150

800 22 55 77
1 239
547 231 018
13 129
533 383 383

Poruchy: elektro nepřetržitá služba

Poruchy: plyn nepřetržitá služba

Poruchy: voda

O2 Telefónica

SELF servis

547 238 215
604 290 319
604 290 304

Obecní policie

547 231 511
602 513 959

112

Tísňová telefonní linka

Bezpečnostní agentura ANTA

158

Policie

Zdravotnická záchranná služba 155

Hasičský záchranný sbor

Pohotovostní čísla

545 538 538
545 538 426
545 538 416

LSPP dospělí,
Úrazová nemocnice, Brno Ponávka 6

974 626 447

532 234 935

LSPP dětská,
Dětská nemocnice Brno, Černopolní 9

PČR Židlochovice

950 628 122

HZS Židlochovice

Důležitá telefonní čísla – vystřihněte si a uschovejte
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547 231 122

547 231 410

547 231 438

547 231 405

547 231 405

Referentka

Kadeřnictví

Základní škola

Mateřská škola

Školní jídelna

POZNÁMKY:

547 231 122

547 231 121

Referentka

Místostarosta

Starosta

Obecní úřad

Telefon

547 231 121

547 231 121

547 231 121

Fax

737 005 037, 606 932 323

606 619 411

602 506 677

Mobil

ms.vojkovice@centrum.cz

ms.vojkovice@centrum.cz

zs.vojkovice@centrum.cz

referent.vojkovice@volny.cz

vojkovic@volny.cz

starosta.vojkovice@volny.cz

E-mail

Výšlap dětí z MŠ na Výhon

Mládežnická základna tenisového klubu

Svatohubertská mše svatá

Gulášový festival v ZŠ 26. 9. 2009

