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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

srdečně Vás všechny zdravím prostřednictvím Vojkovického zpravodaje v letošním 
roce již potřetí, ale současně poprvé po volbách do obecních zastupitelstev, které se 
uskutečnily ve dnech 15. a 16. října t.r.

Stalo se již dobrým zvykem před koncem roku v předvánočním čase informovat Vás 
o zásadních událostech, které se v průběhu roku v obci odehrály.

Rok 2010 se od ostatních předchozích let lišil tím, že byl mimořádně bohatý na různé 
sportovní, kulturní a společenské akce, a tím i mimořádně náročný pro zaměstnance 
a vedení obce.

V měsíci březnu se v zasedací místnosti OÚ sešlo cca 20 seniorek s myšlenkou zalo-
žit občanské sdružení s názvem „Občanské sdružení aktivních seniorů Vojkovice“. 
Cílem a posláním je jejich zapojování se do společenských aktivit. Takřka pravidelná 
setkání ve čtrnáctidenních intervalech vyvrcholila jednou velkou kulturní akcí s ná-
zvem „Jak jsme žili my a naši rodiče před 100 lety“, která proběhla ve dnech 27. 
a 28. 11. 2010 v sokolovně ve Vojkovicích. Jsem přesvědčen o tom, že ani samotní 
organizátoři výstavy nepočítali s tak kladnou odezvou. Děkuji jim všem s přáním „Ať 
Vám Vaše nadšení a elán vydrží napořád“.

Nechci věnovat větší pozornost ve svém příspěvku tomuto sdružení, ani ho povyšo-
vat nad jiné organizace na území obce, je to pouze tím, že jsou sdružením zcela novým 
a svým způsobem i odlišným v tom, že jeho členové se i ve svém věku dokážou vypo-
řádat s nelehkými organizačními záležitostmi.

O. s. TAZÍK, jako již každoročně, nás zahrnulo množstvím velice atraktivních akcí 
zaměřených hlavně na vyžití dětí. A to je přece úžasné! Takřka ve všech případech měli 
nemalou podporu vedení školy a školky. Stačí jen připomenout „Den pro Vojkovice“ 
v měsíci březnu, kdy děti každoročně provádějí úklid obce, „Květinovou burzu a ku-
ličkiádu“, „Po stopách indiánů“, „Gulášový festival“, „Halloweenskou diskotéku“ aj.

Bezesporu největší organizací s největším počtem členů je Sportovní klub Vojko-
vice. Se svými sedmi fotbalovými družstvy přihlášenými do soutěží, patří na přední 
místa obcí, ve kterých se fotbal aktivně hraje. Domnívám se, že výsledky soutěží ho-
voří za všechno. Tady skládám poklonu celému vedení SK i celému realizačnímu týmu 
a v neposlední řadě sponzorům.

Další organizací, která se na úrovni obce prezentuje, je místní myslivecké sdružení. 
I když to na první pohled není zřejmé, troufám si tvrdit, že je toto sdružení takovým 
malým ochráncem přírody. Jejich každoroční úklid nepořádku na katastru obce, po-
případě výsadba dřevin na obecních pozemcích jsou úctyhodné. Rovněž chci připo-
menout jarní úklid obce v dubnu a rybářské závody v měsíci září, které patřily rovněž 
mezi aktivity mysliveckého sdružení.

V letošním roce již naplno funguje občanské sdružení s názvem TK Vojkovice (Te-
nisový klub Vojkovice), které se v loňském roce řádně zaregistrovalo u Ministerstva 
vnitra ČR. Kromě častých tenisových turnajů a práce s mládeží jsou jeho členové v le-
tošním roce pořadateli Silvestrovské zábavy v sokolovně.

Organizací, která v posledních letech trochu ztrácí dech a kontakt s děním v obci, je 
TJ SOKOL Vojkovice. Tato skutečnost je patrna i na technickém stavu místní sokolov-
ny. Důvod, proč je tomu tak, mi není znám. 
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Všechny organizace jsou každoročně podporovány z rozpočtu obce nebo tím, že zís-
kávají prostředky z obecního majetku, který jim obec svěřila do užívání. Samozřejmě 
se přihlíží k jejich velikosti, ale hlavně k tomu, jaké aktivity v průběhu roku vyvíjejí.

Nejsou to pouze organizované spolky a sdružení, ale i samotní občané, kteří do spo-
lečenského života v obci přináší nemalý potenciál. Já sám jsem byl účastníkem Mše 
svaté hodové dne 8. srpna v kostele sv. Vavřince ve Vojkovicích. Nikdy mě nenapadlo, 
že budu mít tu možnost pozdravit Monsignora Dr. Wieslava Lechowitze, biskupa tar-
novského, který celou mši celebroval. Domnívám se, že i pro vojkovické stárky, kteří 
stáli špalír uprostřed kostela, a pro všechny zúčastněné to byl hluboký zážitek.

A pokud ještě zůstanu u společenských událostí s církevním podtextem, tak to roz-
hodně byla druhá, a troufám si říct, že již tradiční Svatohubertská mše svatá zorganizo-
vaná stejně jako Mše svatá hodová panem Benediktem Čupou s maximální podporou 
pana faráře Mgr. Pawla Cebuly.

V letošním roce se organizátorovi podařilo pozvednout laťku úrovně velmi vysoko.
Mezi akce, které soukolí obecní administrativy roztáčejí nejvíce, patří akce inves-

tičního charakteru. Za zmínku bezesporu stojí rekonstrukce mateřské školky. Z šedé 
a staticky narušené budovy se ztrouchnivělými okny se v období od 7. června do 
31. října 2010 stala pestrobarevná, tepelně izolovaná stavba se sedlovou střechou. Po-
děkování patří všem, kdo se podíleli na její realizaci i odborném vedení stavby, a ve 
fi nále těm, kdo náročným úklidem uvedli stavbu do stavu umožňujícího návrat dětí 
zpět mezi hračky.

Již třetím rokem se obec intenzivně zabývá otázkou opravy a odbahnění rybníka 
Šejba. Přiznávám, že i na úrovni rady obce se názory na to, zda do vodohospodářské-
ho díla investovat, či nikoliv, tříští. Zaznívají zde názory, které jsou pro jeho rekon-
strukci, ale současně i názory na jeho odprodej. Zůstává otázkou, jaký fi nanční profi t 
by obec získala prodejem zdevastovaného biotopu. I když předpokládané investiční 
náklady činí cca 17,6 mil. Kč (konečná cena vyplyne z veřejné obchodní soutěže), 
jsem názoru, že hospodář, který se zbavuje majetku, je špatný hospodář. Na základě 
žádosti, kterou obec podala prostřednictvím agentury v rámci 21. výzvy Operačního 
programu Životní prostředí, obdržela v měsíci říjnu tzv. akceptaci žádosti, což avizuje, 
že žádost je po formální stránce v pořádku. V současné době očekáváme informaci 
ze Státního fondu životního prostředí ČR o tom, že žádost byla schválena. Pokud vše 
dopadne kladně, zasedneme k jednacímu stolu se svými kolegy z Hrušovan u Brna 
a budeme se snažit najít společné řešení na vykrytí vlastních zdrojů, které činí 20 % 
(cca 3,5 mil. Kč) z celkových investičních nákladů. Obec Hrušovany u Brna již v mi-
nulosti svoji součinnost deklarovala.

Ve fázi akceptace se rovněž nachází žádost o dotaci na zateplení budovy základ-
ní školy v rámci programu „Zelená úsporám“. Toto druhé školské zařízení v majetku 
obce vyžaduje přinejmenším stejný rozsah technických opatření jako budova mateřské 
školy.

2. červen letošního roku opět zabrnkal na nervy místní povodňové komisi, když 
téhož dne v 18.00 hodin byl na území obce vyhlášen III. stupeň povodňové aktivi-
ty – „Stav ohrožení“. Kromě poškození přípojky NN k technologické budově u řeky 
Svratky, která slouží k zavlažování travnatých ploch a vegetace v areálu fotbalového 
hřiště, žádné další přímé škody na obecním majetku nevznikly. Nová přípojka byla 
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provedena z prostředků obce bezprostředně po opadnutí povodně. Veškeré náklady 
související s protipovodňovým opatřením (hrázkování Mlýnského náhonu) byly uhra-
zeny z rozpočtu Krajského úřadu Jihomoravského kraje formou dotace schválené Za-
stupitelstvem JMK. 

Bezesporu největší pozornost v současné době upoutala komplexní pozemková 
úprava na k. ú. Vojkovice u Židlochovic. Na konci náročných, složitých a mnohokrát 
odsuzovaných činností bude od dob Marie Terezie k dispozici kvalitní mapový pod-
klad, který v absolutní rovině respektuje vlastnická práva majitelů pozemků opírající 
se o kvalitní mapové podklady, ať již v papírové nebo digitální podobě.

Na zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice dne 8. prosince byl schválen návrh tzv. 
„Plánu společných zařízení na území obce Vojkovice“. Jedná se o vyčlenění pozem-
ků vhodných pro budoucí větrolamy, biokoridory, protipovodňová opatření, popřípadě 
jiné obecně prospěšné záměry. Velký důraz byl kladen na životní prostředí, protierozní 
opatření a opatření, která mají vytvořit podmínky pro koordinaci zemědělské výroby 
a případné rekreace a turismu v území.

Nacházím se již v samotném fi nále svého příspěvku. Nemohu opomenout skuteč-
nost, jak jsem již v úvodu zmínil, že ve dnech 15. a 16. října t. r. proběhly volby do za-
stupitelstev obcí. Z mého pohledu je velká škoda, že v naší obci byla sestavena pouze 
jedna kandidátní listina. Velmi složitě hledám odpověď na otázku, proč pouze jedna? 
Odpovědí se nabízí samozřejmě hned několik a většina z Vás občanů si na ni již zřejmě 
sama odpověděla. Já sám odpověď hledám.

Za sebe chci pouze konstatovat, že je to velká škoda. Komunální politika 
je především o každodenní práci. O práci, která je smysluplná, a pokud mož-
no její výsledky uspokojí alespoň z části nároky různých názorových vrstev 
v obci.

Je podstatně složitější rozhodovat na základě názoru jedné patnáctičlenné skupiny 
lidí, kde každý z nich hlásá myšlenku nestrannosti.

Rozhodně tomu tak není. Ona proklamovaná nestrannost spočívá pouze v tom, že 
nejsme řádně registrováni v žádné politické straně nebo hnutí. Jinak politické názo-
ry každého z nás jsou naprosto odlišné, přestože se chováme a jednáme jako jeden 
politický organismus.

Já osobně postrádám v orgánech obce tu naprosto legitimní názorovou odlišnost, 
kterou může do komunální politiky přinést pouze zdravá politická konkurence.

Život v obci je přece o názoru, o kompromisu, o hledání společných řešení, ale zno-
vu zdůrazňuji, především o práci. 

Proto Vás všechny občany obce Vojkovice žádám o jednu laskavost. Nesledujte 
noční přenosy vysílané z jednacích síní Poslanecké sněmovny a Senátu a aktivně se 
zapojte do života v obci.

Vážení spoluobčané, vážení podnikatelé, vážená sdružení a organizace na území 
obce, vážení členové obecního zastupitelstva,

přeji Vám všem krásné a ničím nerušené prožití vánočních svátků, pohodu a klid 
v rodinném kruhu, v kruhu přátel a lidí, kteří jsou Vám blízcí.

V roce 2011 Vám přeji pevné zdraví, hodně osobních a pracovních úspěchů, ale 
hlavně plnohodnotný a spokojený život.

Karel Klein, starosta
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Oficiální výsledky voleb do zastupitelstev obcí 
ve dnech 15.–16. 10. 2010

Kandidátní listina Kandidát
Navrhu-
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Hlasy
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příjmení, jméno, tituly věk abs. v %

1 „Sdr. kandidátů 
Vojkovice – 2010“ 1 Klein Karel 52 NK BEZ PP 238 8,45 1 *

1 „Sdr. kandidátů 
Vojkovice – 2010“ 4 Janíček Leoš 52 NK BEZ PP 207 7,35 2 *

1 „Sdr. kandidátů 
Vojkovice – 2010“ 2 Toman Jindřich 40 NK BEZ PP 188 6,67 3 *

1 „Sdr. kandidátů 
Vojkovice – 2010“ 3 Pavlík Ivan, RNDr. 58 NK BEZ PP 178 6,32 4 *

1 „Sdr. kandidátů 
Vojkovice – 2010“ 5 Kašpárek Dušan, Ing. 38 NK BEZ PP 183 6,50 5 *

1 „Sdr. kandidátů 
Vojkovice – 2010“ 6 Iránková Marie 36 NK BEZ PP 173 6,14 6 *

1 „Sdr. kandidátů 
Vojkovice – 2010“ 7 Čupa Jan 50 NK BEZ PP 194 6,89 7 *

1 „Sdr. kandidátů 
Vojkovice – 2010“ 8 Veselá Oldřiška 46 NK BEZ PP 184 6,53 8 *

1 „Sdr. kandidátů 
Vojkovice – 2010“ 9 Vangel Martin 36 NK BEZ PP 174 6,18 9 *

1 „Sdr. kandidátů 
Vojkovice – 2010“ 10 Vitulová Eva 63 NK BEZ PP 182 6,46 10 *

1 „Sdr. kandidátů 
Vojkovice – 2010“ 11 Šulcová Eva 48 NK BEZ PP 185 6,57 11 *

1 „Sdr. kandidátů 
Vojkovice – 2010“ 12 Kubátová Radoslava 60 NK BEZ PP 185 6,57 12 *

1 „Sdr. kandidátů 
Vojkovice – 2010“ 13 Svobodová Jana, Ing. 45 NK BEZ PP 174 6,18 13 *

1 „Sdr. kandidátů 
Vojkovice – 2010“ 14 Hanzlík Radim 33 NK BEZ PP 182 6,46 14 *

1 „Sdr. kandidátů 
Vojkovice – 2010“ 15 Večeřa Richard 34 NK BEZ PP 188 6,67 15 *
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Dne 9. 11. 2010 se v budově OÚ ve Vojkovicích 
konalo ustavující zasedání 
Zastupitelstva obce Vojkovice

Do následujících orgánů obce byli zvoleni:
rada obce:

starosta obce:  p. Karel Klein
místostarosta obce: p. Leoš Janíček
člen rady:  p. Dušan Kašpárek
člen rady:  p. RNDr. Ivan Pavlík
člen rady:  p. Jindřich Toman

fi nanční výbor:
předseda:  p. RNDr. Ivan Pavlík
člen:   pí Oldřiška Veselá
člen:   p. Radim Hanzlík

kontrolní výbor:
předseda:  p. Dušan Kašpárek
člen:   p. Richard Večeřa
člen:   p. Martin Vangel

zástupce za obec ve školské radě:
pí Marie Iránková

Rada obce na své 1. schůzi dne 18. 11. 2010 zřídila jako svoje poradní orgány 
následující komise:

komisi školskou a kulturní :
předseda:   p. Leoš Janíček
členové:   pí Radka Kubátová, pí Marie Iránková

komisi životního prostředí a zemědělskou:
předseda:  p. Jan Čupa
členové:  p. Jindřich Toman

zástupce za obec do dobrovolného sdružení obcí Vodovody a kanalizace Židlo-
chovicko:

p. Karla Kleina

zástupce za obec do dobrovolného sdružení obcí Region Židlochovicko:
p. Karla Kleina

zástupce za obec do dobrovolného sdružení Cyklistická stezka Brno–Vídeň:
p. Karla Kleina



6

 Složení Zastupitelstva obce Vojkovice podle výsledku voleb:

Informace ze základní školy
Vážení občané,

s blížícím se koncem kalendářního roku mi dovolte krátké ohlédnutí za první polo-
vinou roku školního. 

V letošním školním roce navštěvuje naši základní školu 40 žáků, z toho deset 
prvňáčků. Výuka probíhá v 1. – 4. ročníku podle Školního vzdělávacího programu, 
v pátém ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola. Při škole mohou děti 
navštěvovat sportovní, dyslektický, počítačový nebo keramický kroužek a kroužek 
stolních her. Kromě toho poskytujeme prostory pro výuku náboženství a taneční škole 
Starlet pro taneční kroužek. 

Stejně jako v minulých letech probíhá v naší škole cvičení žen a v keramické dílně 
kurzy keramiky pro dospělé.

Ve spolupráci s rodiči a fi rmou SDS se nám podařilo ještě v letních měsících založit 
na školní zahradě budoucí jezírko a částečně upravit terén. 

Díky dobrému nápadu a ochotě několika rodičů máme ve škole zrenovované a ba-
revně natřené lavice, což děti velmi ocenily. 

p. Karel Klein
p. Leoš Janíček
p. Jan Čupa
p. Jindřich Toman
p. Richard Večeřa

pí Eva Šulcová
pí Radoslava Kubátová
pí Oldřiška Veselá
p. Dušan Kašpárek
pí Eva Vitulová

p. Radim Hanzlík
p. Ivan Pavlík
p. Martin Vangel
pí Jana Svobodová
pí Marie Iránková
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Z akcí, které ve škole proběhly, bych ráda zmínila především Gulášový festival 
a podzimní pasování prvňáčků spojené s vysazováním stromu a cibulovin. 

Závěr roku patří již tradičně dětskému divadelnímu představení a vánočnímu jar-
marku. Po tomto hektickém období čekají děti i dospělé zasloužené dny volna, ale ne 
na dlouho. Neboť hned v lednu přijde první významnější hodnocení v podobě polo-
letního vysvědčení. 

Závěrem bych ráda poděkovala všem, kteří jakkoliv přispěli ke zlepšení podmínek 
a prostředí výuky na naší škole. Velmi si vážíme všech fi nančních darů i ochoty pomoci. 

Současně děkuji představitelům obce za vstřícný přístup a všem zaměstnancům Zá-
kladní školy a Mateřské školy Vojkovice za jejich obětavou práci a přeji jim i Vám 
mnoho zdraví a úspěchů v příštím roce. 

 Mgr. Libuše Matyášová, ředitelka školy

Mateřská škola
V letošním školním roce máme zapsaných 54 dětí, z toho 46 dětí na celodenní do-

cházku. 
39 dětí je z Vojkovic, 7 dětí z okolních obcí.
Provozní doba mateřské školy se od září změnila. Provoz máme od 7 hodin až do 

16.30 hodin, aby se vyhovělo potřebám rodičů dojíždějících později z práce.
Začátek školního roku byl náročný vzhledem k probíhající rekonstrukci naší mateř-

ské školy a určitým omezením pohybu dětí a rodičů v areálu školy.  Vše se ale zvládlo 
a naše školka má novou střechu, venkovní okna a dveře, zateplení a barevnou fasádu. 
Moc se nám líbí. Děkujeme zřizovateli a všem, kteří se na rekonstrukci podíleli.
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Co jsme již prožili v letošním školním roce?
Kromě každodenní vzdělávací práce v mateřské škole jsme byli s dětmi v divadle 

Radost na představení O Šípkové Růžence, s předškoláky v Divadle Bolka Polívky 
na Sněhové královně. Divadlo Paravánek nám zahrálo pohádky z Hrubínova Špa-
líčku, Mgr. Macků nám vyprávěl pohádku o hudebních nástrojích a s nástroji způ-
sobem hry děti seznámil; děti poznávaly písně hrané na různé nástroje a společně si 
zazpívaly.

Ve školce jsme také měli Hnědý den, při kterém děti, kromě jiných aktivit, vyráběly 
přívěsky z hlíny. Paní Kovarčíková je pak vypálila a děti si je odnesly domů.  

Tradičními akcemi byla návštěva zahradnictví u Zámečníků a sobotní vycházka 
rodičů s dětmi na Výhon.

V rámci prevence vad řeči dětí nás navštívila Mgr. Čejková z kliniky Logo, která 
nám každoročně provádí odborné vyšetření dětí. Paní učitelka Zámečníková  v říjnu 
absolvovala vzdělávací kurz Logopedická prevence u dětí a žáků v ČR a dětem se 
i v této oblasti individuálně věnuje.

Na přání rodičů máme v mateřské škole dva kroužky pro naše děti – taneční školy 
Starlet a kroužek angličtiny.

Do konce kalendářního roku nás čeká mikulášská a vánoční besídka s nadílkami, 
vystoupení předškoláků s programem při akci Rozsvícení vánočního stromu před 
obecním úřadem a vystoupení všech dětí na vánoční besídce pro rodiče a příznivce 
školy. Těšíme se na zdobení stromečku, seznamujeme se s tradicemi svátků, vytváří-
me výzdobu třídy.

Pěkné prožití svátků vánočních přeje 
 Věra Kopčáková 
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Sdružení aktivních seniorů Vojkovice     
Letos v březnu se poprvé v budově obecního úřadu sešlo asi 20 seniorek. Dohodly 

jsme se, že se budeme pravidelně setkávat zatím jedenkrát za dva týdny, a to vždy 
v liché pondělí v 17.00 hodin.

Aby činnost byla nějakým způsobem koordinována, byl zpracován plán činnosti do 
konce roku. Akce, které jsme společně naplánovaly, byly organizovány tak, aby svou 
náročností odpovídaly fyzické zdatnosti účastníků.
1)  Společná akce, které se účastnilo asi 15 seniorek, většina jela na kolech, ale byla 

k dispozici i dvě osobní auta pro ty méně mobilní. Jednalo se o návštěvu zámku 
v Židlochovicích s průvodcem, který nám umožnil rovněž nahlédnout do zámecké 
kaple. Byly jsme velmi spokojeny!

2)  Začátkem prázdnin se uskutečnil zájezd do Bohutic, Miroslavi a Moravského 
Krumlova. Zájezdu se účastnilo 42 seniorů.

3)  V srpnu jsme mezi námi přivítali p. Karabce, který dlouhá léta pracoval ve mlýně. 
Vyprávěl o svých mlynářských začátcích. Bylo to velmi zajímavé, hlavně proto, že 
si starý pán přes svůj vysoký věk všechno pamatuje.

4)  Na vojkovické hody se na posezení při cimbálu sešlo 15 seniorek, které si s chutí 
společně zazpívaly.

5)  Ve dnech 27. a 28. 11. 2010 jsme v sále místní sokolovny uspořádali výstavu s ná-
zvem „Jak jsme žili my a naše rodiče“, která se setkala s velkým zájmem veřejnosti.

Výstavka ručních prací vojkovických seniorů
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Průběh pozemkových úprav na k. ú. Vojkovice
Začátkem měsíce byli do zasedací místnosti OÚ ve Vojkovicích postupně zváni 

vlastníci jednotlivých pozemků na k. ú. Vojkovice k předběžnému projednání upřes-
nění grafi ckého přídělového plánu, který bude podkladem pro následné komplexní 
pozemkové úpravy.

Dne 8.–10. listopadu bylo prováděno tzv. místní šetření k zjišťování průběhu hranic 
pozemků na obvodu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vojkovice.

Ve čtvrtek 11. listopadu proběhlo na OÚ jednání sboru zástupců, který se shodl na 
konečném návrhu „Plánu společných zařízení“. Tento byl předložen radou obce ZO 
Vojkovice a byl schválen na zasedání dne 8. 12. 2010.

Do konce roku máme ještě 
naplánované nějaké aktivi-
ty a věříme, že se uskuteční. 
Tato setkání aktivních senio-
rů jsou výzvou pro všechny, 
kteří nechtějí doma jen kou-
kat na televizi, ale pojedou 
s námi třeba na nenáročný 
zájezd nebo jenom na výlety 
po okolí.

V současné době ve spolu-
práci se zástupci obce Vojko-
vice probíhá příprava stanov 
OS aktivních seniorů a jejich 
následná registrace u MV ČR.

Radka Kubátová

Rekonstrukce MŠ
7. června tr. byly zahájeny stavební práce na rekonstrukci mateřské školy. Obec ob-

držela dotaci na stavební činnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí  ve 
výši 2 282 819,67 Kč. Celkové náklady na rekonstrukci činily 6 750 000 Kč. Rozdíl 
mezi dotačními prostředky a skutečnými náklady byl kompenzován úvěrem od Čes-
komoravské záruční a rozvojové banky, a.s., v rámci programu MUFIS II  a vlastními 
zdroji obce Vojkovice. Uvedená částka souvisí pouze s úhradou nákladů na vlastní 
stavební činnosti. V této částce nejsou náklady na všechny stupně PD, odměna agen-
tuře, která zpracovala žádost o dotaci, náklady na odborné vedení stavby, energetický 
audit aj. v celkové výši 490 tis. Kč.

Stavba byla dokončena a předána obci do užívání na základě kolaudačního souhlasu 
s užíváním stavby ze dne 29. 10. 2010, vydaného Městským úřadem Židlochovice, 
Odborem územního plánování a stavebním úřadem. Karel Klein, starosta

Z výstavy „Jak jsme žili my a naši rodiče před 100 lety“
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Vlakové nádraží
Když usedl na trůn nový císař Ferdinand I. „Dobrotivý“, bylo rozhodnuto o stavbě 

severní železné dráhy z Vídně do Brna.
Se stavbou bylo započato roku 1836. Už roku 1838 se budovalo i ve Vojkovicích, tedy 

tehdy ještě daleko v polích za Vojkovicemi. Koleje byly pokládány na uměle vytvořené 
náspy, které měly v některých místech dosahovat až 5 metrů. Aby se ušetřil stavební mate-
riál a peníze, rozhodl vrchní inženýr Karel Gheg, že z Horních Heršpic do Brna vybuduje 
unikátní viadukt se 72 oblouky vysokými 7,6 metrů. Tento viadukt byl 637 metrů dlouhý.

Ofi ciálně byla celá trať otevřena 7. června 1839. Ale z Vojkovic byste se tehdy ještě 
vlakem nesvezli, protože vlak stavěl až v Rajhradě. Jen pro zajímavost, jízda vlakem 
z Brna do Rajhradu tehdy podle jízdního řádu trvala 16 minut, dnes ji osobní vlak podle 
jízdního řádu zdolá za 15 minut. I když na obranu dnešních železničářů nutno připustit, 
že tehdy vlak mezi Brnem a Rajhradem nikde nestavil. Vojkovice se své vlakové za-
stávky dočkaly až po půl století. 20. 5. 1884 byla také ve Vojkovicích otevřena vlaková 
zastávka. Už o rok dříve byl v místě budoucí zastávky vybudován strážní domek. Na 

Sbírka pro Diakonii Broumov
Dne 6. listopadu 

byla zaměstnanci Dia-
konie Broumov odve-
zena humanitární sbír-
ka oblečení. Za tento 
projev dobrosrdeč-
nosti vojkovických 
občanů tlumočíme 
po děkování Diakonie 
Broumov. Pro mnohé 
z nás podobné akce 
nic neznamenají, ale 
pro mnohé lidi, kte-
ří se ocitnou v tíživé 
životní situaci, je to 
výrazná pomoc. Tato 
akce se stala v naší 
obci již dobrou tradicí, 
ve které budeme s Vaší 
pomocí pokračovat.    
Hlavním organizáto-
rem sbírky byl mís-
tostarosta Leoš Janí-
ček.

Karel Klein
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zastávku se tehdy chodilo pěšinou v polích, která vedla podél vozové cesty do Syrovic. 
Ještě koncem dvacátých let se o tomto budoucím chodníku píše jako o pěšině sypané 
štěrkem, kterou udržovali žáci školy, když tu vytrhávali trávu a dosypávali štěrk v rámci 
jarního úklidu okolo školy.

V roce 1936 při rozšiřování trati, ona totiž do té doby byla pouze jednokolejná, bylo 
rozhodnuto vystavět ve Vojkovicích viadukt, pod kterým měla silnice do Syrovic nadále 
vést. Do té doby silnice křížila trať a byly tu i závory, které se ručně sundávaly dolů, 
když měl vlak projíždět.

Protože ale nádraží stojí v kopci, muselo se z poměrně velké vzdálenosti začít s odko-
páváním zeminy, aby pod kolejemi vznikl dostatečný prostor pro povozy a stále častější 
automobily. Pod tratí byl doslova vykopán tunel, ve kterém byla vystavěna mostní kon-
strukce. Do těchto prací byli zapojeni i všichni vojkovičtí muži, kteří s koňskými povozy 
pomáhali odvážet vykopanou zeminu. Ta se rozvážela po okolních polích. Vedle sebe tak 
na chvíli vznikly dvě cesty – jedna pod kolejemi a ta druhá přes ně. Tu původní cestu 
ještě dnes připomíná nedlážděná cesta k nádraží lemovaná zbytky betonových patníků, 
které ještě pokračují i za tratí.

Rovněž v roce 1936 byl zbourán starý strážní domek a místo něj byl vystavěn nový – 
ten dnešní.

První vlakové neštěstí se ve Vojkovicích stalo 6. srpna 1914, kdy kvůli začátku první 
světové války byl o půlnoci z 5. na 6. srpna zastaven civilní provoz. Právě tomuto opat-
ření padl za oběť Felix Svoboda z domu č. p. 4, který byl zaměstnancem drah. Po službě 
se chtěl dostat domů, tak naskočil na nákladní vlak. Na zastávce chtěl z vlaku vyskočit, 
ale byl vlakem zachycen a zemřel pod jeho koly.   Mgr. Iva Tycová



14

OZNÁMENÍ OBČANŮM

Platba odpadu v roce 2011

Platbu za odpad v roce 2011 bude možno provést následovně:
– hotovostně na pokladně Obecního úřadu Vojkovice;
– bezhotovostním převodem na účet určený správcem poplatku
  (č. ú. obce: 13223641/0100, variabilní symbol – 1337, specifi cký symbol – 

číslo popisné);
– složenkou (lze vyžádat na obecním úřadě).
Výše uvedené způsoby plateb jsou v souladu s Obecně závaznou vyhláškou 

č. 2/2007 obce Vojkovice o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Obecní úřad Vojkovice provede k 31. 12. 2010 ukončení plateb přes SIPO. 
Jedním z důvodů jsou složité převody mezi Českou poštou, s.p. a bankami.
Občané, kteří doposud hradili poplatek za odpad prostřednictvím SIPO, nemusí 

činit žádná opatření. Celou administraci zajistí Obecní úřad Vojkovice. 

 Oznamujeme občanům, že Obecní úřad Vojkovice bude z provozních 
důvodů uzavřen od 23. 12. 2010  do  31. 12. 2010.
 Děkujeme za pochopení.

Vodné a stočné v roce 2011
Valná hromada dobrovolného sdružení obcí  Vodovody a kanalizace Židlocho-

vicko na svém zasedání dne 29. 11. 2010 schválila cenu vodného a stočného na 
rok 2011.

2010 2011 index

Cena vodného bez DPH 28,10 Kč 30,00 Kč 6,8 %

Cena stočného bez DPH 28,80 Kč 31,30 Kč 8,7 %

Cena vodného vč. DPH 30,91 Kč 33,00 Kč 6,8 %

Cena stočného vč. DPH 31,68 Kč 34,43 Kč 8,7 %

Cena V + S vč. DPH celkem 62,59 Kč 67,43 Kč 7,7 %
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KNIHOVNA
 V naší knihovně probíhá stále vkládání knih do počítače. Jde to pomalu, protože to 

dělám ve svém volném čase. Ale až to bude hotové...! Zatím knihovna běží postaru 
a mám velkou radost, že se přihlašují noví čtenáři – hlavně děti. Mohou si tu vybírat 
ze stále nových knih, chodí si pro povinnou četbu, na internet nebo se jen tak podívat, 
co se děje, vyluštit si křížovku nebo se zúčastnit výzdoby knihovny. 

Dospělí čtenáři si tu také najdou tu svou detektivku, román, cestopis, horor či čer-
venou knihovnu nebo časopis. A od toho tu knihovna je. 

A protože se blíží konec roku, přidám trochu statistiky.
V letošním roce přišlo zatím do knihovny 754 čtenářů, vypůjčili si 2551 knih a časo-

pisů a strávili 3450 minut na internetu.
Přeji Vám všem pěkné svátky, a pokud Vám Ježíšek nepřinese žádnou knížku, 

přijďte do knihovny.
Jarmila Kresová

Poděkování občanům
Obecní úřad děkuje všem občanům, kteří před svými  nemovitostmi provádí zimní 

údržbu. Udržovat cca 5 km obecních komunikací a 12 km chodníků na základě tzv. 
„chodníkového zákona“ je technicky zcela nemožné a nad rámec fi nančních možností 
obce. Karel Klein
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Výsledky fotbalových soutěží – podzim 2010

 I.A třída muži – skupina A
TABULKA

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Mikulov 14 9 4 1 26 : 9 31 ( 10)
2. Podivín 14 8 5 1 27 : 15 29 ( 8)
3. Rajhrad 14 8 3 3 34 : 24 27 ( 6)
4. Sn Brno 14 8 3 3 21 : 15 27 ( 6)
5. Miroslav 14 7 4 3 24 : 12 25 ( 4)
6. Dobšice 14 7 3 4 22 : 13 24 ( 3)
7. Hrušovany n. J. 14 6 2 6 24 : 17 20 ( -1)
8. Čebín 14 5 3 6 15 : 20 18 ( -3)
9. Líšeň B 14 4 5 5 17 : 19 17 ( -4)

10. Vojkovice 14 4 2 8 23 : 28 14 ( -7)
11. Soběšice 14 3 4 7 10 : 19 13 ( -8)
12. Šlapanice 14 4 1 9 12 : 24 13 ( -8)
13. Jevišovice 14 3 3 8 14 : 23 12 ( -9)
14. Vev. Bítýška 14 1 0 13 15 : 46 3 (-18)
Družstvu Hrušovany n. J. bude odebráno 6 bodů. 

III. třída muži – skupina A 
TABULKA

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Vojkovice B 14 10 2 2 46 : 22 32 ( 8)
2. Těšany 14 8 2 4 26 : 20 26 ( 2)
3. Tvarožná 14 7 3 4 31 : 25 24 ( 6)
4. Blažovice 14 7 2 5 38 : 20 23 ( 5)
5. Žabčice 14 6 5 3 31 : 17 23 ( -1)
6. Hrušovany 14 7 1 6 18 : 25 22 ( 1)
7. Opatovice 14 6 2 6 29 : 17 20 ( -1)
8. Blučina 14 6 2 6 32 : 32 20 ( 2)
9. Rajhrad B 14 5 3 6 29 : 28 18 ( 0)

10. Pozořice 14 5 3 6 25 : 36 18 ( -6)
11. Vin. Šumice 14 4 5 5 24 : 24 17 ( -1)
12. Prace 14 2 4 8 16 : 30 10 (-14)
13. Moutnice B 14 2 4 8 19 : 41 10 (-11)
14. Židlochovice 14 2 4 8 22 : 49 10 (-11)
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OP dorost – skupina A
TABULKA

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Blažovice 13 10 2 1 50 : 10 32 ( 11)
2. Šlapanice 13 10 1 2 59 : 15 31 ( 10)
3. Pozořice 13 9 1 3 42 : 17 28 ( 7)
4. Moutnice 13 9 0 4 44 : 21 27 ( 9)
5. Vojkovice 13 8 1 4 47 : 24 25 ( 1)
6. Újezd 13 8 0 5 48 : 22 24 ( 0)
7. Prace 13 7 1 5 42 : 23 22 ( 1)
8. Měnín 12 6 0 6 34 : 36 18 ( 3)
9. Rajhrad 13 5 2 6 30 : 26 17 ( 2)

10. Babice n. Svit. 13 5 0 8 35 : 36 15 ( -3)
11. Mokrá 13 2 0 11 13 : 48 6 ( -9)
12. Blučina 13 0 1 12 10 : 90 1 (-17)
13. Podolí 13 0 1 12  4 : 90 1 (-20)

I. třída žáků starších – skupina B
TABULKA

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. St. Lískovec 11 9 2 0 40 :  8 29 ( 11)
2. Přímětice 11 8 1 2 23 : 14 25 ( 10)
3. Nikolčice 11 8 0 3 26 : 10 24 ( 6)
4. Kohoutovice 11 7 2 2 32 : 11 23 ( 5)
5. Hrušovany n. J. 11 7 1 3 39 : 21 22 ( 4)
6. Vojkovice 11 6 0 5 19 : 24 18 ( 0)
7. Ivančice 11 4 3 4 26 : 16 15 ( 0)
8. Vel. Pavlovice 11 3 2 6 18 : 25 11 ( -7)
9. Zastávka 11 2 5 4 11 : 18 11 ( -4)

10. Miroslav 11 1 1 9  6 : 34 4 (-11)
11. Zbýšov 11 1 1 9 12 : 41 4 (-11)
12. Pohořelice 11 1 0 10  9 : 39 3 (-12)
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I. třída žáků mladších – skupina B
TABULKA

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Kohoutovice 11 11 0 0 80 :  6 33 ( 15)
2. Vojkovice A 11 7 3 1 64 : 20 24 ( 6)
3. Zastávka 11 8 0 3 47 : 22 24 ( 9)
4. Ivančice 11 7 0 4 37 : 21 21 ( 6)
5. Miroslav 11 7 0 4 40 : 30 21 ( 6)
6. Zbýšov 11 6 1 4 60 : 35 19 ( 4)
7. Nikolčice 11 5 2 4 20 : 22 17 ( -1)
8. St. Lískovec 11 4 1 6 19 : 36 13 ( -5)
9. Vel. Pavlovice 11 2 3 6 30 : 34 9 ( -9)

10. Pohořelice 11 2 2 7 36 : 48 8 ( -7)
11. Přímětice 11 1 0 10 30 : 64 3 (-12)
12. Hrušovany n. J. 11 0 0 11   6 : 131 0 (-18)

OP mladší žáci – skupina B
TABULKA

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Prace 10 9 0 1 53 : 11 27 ( 15)
2. Vojkovice B 10 7 0 3 38 : 26 21 ( 3)
3. Hrušovany 10 6 1 3 38 : 17 19 ( 7)
4. Střelice 10 3 1 6 31 : 37 10 ( -8)
5. Troubsko 10 2 1 7 18 : 70 7 (-11)
6. Prštice 10 1 1 8 12 : 29 4 ( -8)

OP starší přípravka – skupina B
TABULKA

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Ivančice 7 7 0 0 98 :  5 21 ( 12)
2. Žabčice 7 5 0 2 45 : 15 15 ( 6)
3. Hrušovany 7 4 1 2 23 : 15 13 ( 1)
4. Vojkovice 7 4 1 2 21 : 15 13 ( 4)
5. Ořechov 7 3 1 3 25 : 42 10 ( -2)
6. Mělčany 7 2 1 4 10 : 32 7 ( -5)
7. Oslavany 7 1 0 6 11 : 38 3 ( -6)
8. Želešice 7 0 0 7  3 : 74 0 (-12)

Bez záruky. Převzato z veřejně dostupných zdrojů.
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SK Vojkovice  

Ve svém příspěvku bych chtěl občany Vojkovic i veřejnost v nejbližším okolí 
informovat o struktuře a iniciativách SK Vojkovice.

Sportovní klub má v současné době 8 družstev
Muži A,  kteří hrají I.A třídu  (krajská soutěž).
Muži B, kteří hrají  III. třídu  (okresní přebor).
Dorost,  který hraje okresní přebor.
Starší žáci hrají I. třídu krajského přeboru.
Mladší žáci hrají I. třídu  krajského přeboru.
Mladší žáci B hrají okresní přebor.
Přípravka hrající okresní přebor.
A nakonec družstvo předpřípravky, které hraje zatím jen přípravné zápasy.

Již při pohledu na množství oddílů, které náš klub provozuje, je jasné, že zvládnutí 
organizace je velmi náročné. Činnost jednotlivých mužstev se totiž opakuje minimál-
ně 3x týdně po dvou hodinách téměř celý rok.

Dal jsem si tu práci a spočítal, že během jednoho týdne se po hřišti pohybuje 
přibližně na 120 registrovaných dětí ve věku od 5–18 let a cca 80 dospělých, kteří 
trénují 3x týdně. Když si tohle všechno propočítáme, dojdeme na naše poměry až 
k neuvěřitelnému číslu – 9000 hráčů, a to nemluvíme o neregistrovaných dětech, 
které se po areálu pohybují a o které se musíme v průběhu roku postarat. 

A tohle by samozřejmě nešlo bez lidí, kteří se této činnosti věnují. 
Ze svého volného času se tak okradou o desítky hodin, a to zcela nezištně, za což 

jim patří vřelý dík a uznání! Pokud bychom spočítali čas, který stráví trénováním, 
svozem hráčů na tréninky či zápasy a jinou činností, dojdeme k úctyhodnému číslu 
4050 „brigádnických“ hodin.

Jmenovitě je to těchto 15 trenérů všech věkových kategorií:
Roman Bělák, Petr Brázda, Pavel Crhan, Roman Dvořáček, Eda Dvořák, 

František Furch, Radim Hanzlík, Vilém Klein, Roman Komínek, Luboš Konečný, 
Petr Pekárek, Aleš Teiner, Václav Vávra, Richard Večeřa, Radek Wangel.

Celé dění v klubu koordinuje výkonný výbor, na němž spočívá mimo jiné zodpověd-
nost zajistit klub materiálně i fi nančně, což v dnešní době není vůbec jednoduché. 

Výkonný výbor funguje v tomto složení: předseda Radek Toman a členové Roman 
Bělák, Petr Brázda, Oldřich Komínek st. a Oldřich Komínek ml.
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 Nedílnou součástí fungování klubu je pak podpora sponzorů, kteří na naši 
činnost přispívají jak materiálně, tak fi nančně. Mezi sponzory patří fi rmy 
i fyzické osoby a i jim patří velké poděkování. Konkrétně jsou to: BOVA, 
SVOBODA, FINEREZ, INGA, SW MOTECH, IDEAL OKNO, LAND 
PRODUCT, DOMINÁT, MS VOJKOVICE, OBEC VOJKOVICE, BÁR-
TA COLATRANSPORT, KAMENA, OKNIUM, ŠENK, REKSTAN, JAM-
BOR, ROZVODY TEPLA, TECHNICKÉ PRÁCE HROMEC, HS GEO, 
RESTAURACE LUMBARDA,

 Benda Čupa, Jan Čupa, Eduard Dvořák, Marek Dvořák, Milan  Hanuš, Mirek 
Komínek, Kovaříková, Karel Miller, František Švaříček, Zdeněk Veselý.

Generálním sponzorem je fi rma Agro Vojkovice.

 Nyní bych si dovolil stručně zhodnotit výsledky jednotlivých oddílů.

Předpřípravka – trenér Radim Hanzlík
 Tady nejde o výsledky, ale především o to získat ty nejmenší pro fotbal. Osobně si 
myslím, že se to panu Hanzlíkovi velmi daří.

Přípravka – trenéři Václav Vávra, Richard Večeřa, Luboš Konečný
 I přesto, že vlastně celý kádr odešel do mladších žáků a družstvo je tak zbrusu nové,  
jsou výsledky velmi dobré.

Mladší žáci A + B – trenéři Aleš Teiner, Petr Pekárek, Roman Komínek
 Řekl bych – výstavní síň našeho fotbalu. Vysoká úroveň tréninků, herního projevu 
i výsledky jsou pro nás velkým příslibem do budoucna.

Starší žáci – trenéři František Furch, Vilém Klein
 I když došlo k přebudování téměř celého týmu a na počátku soutěže byly menší 
problémy, došlo díky výborné práci trenérů k výraznému zlepšení jak v herním 
projevu, tak ve výsledcích.

Dorost – trenér Roman Bělák
 Jedna z nejproblematičtějších kategorií, co se trénování týká. Díky trenérovi se však 
podařilo vytvořit velmi dobrý tým, zlepšit herní projev a dostavily se i výborné 
výsledky.

Muži B – trenér Pavel Crhan
 Přesto, že musel trenér v některých utkáních „vařit skoro z vody“, dosáhl tým 
pozoruhodných výsledků a s přehledem vyhrál podzimní část III. třídy.
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Muži A – trenér Mgr. Antonín Lukáš
 Výborné tréninkové metody, velmi dobrá tréninková morálka, ovšem naše představa 
o výsledcích a umístění byla určitě jiná, také proto, že je v mužstvu dostatek 
zkušených hráčů. Možná platíme nováčkovskou daň, ale domnívám se, že sestava 
a obranná činnost  mužstva nebyly vždy ideální.

Protože klub hráčům poskytuje velmi slušné podmínky, dohodli jsme se s nimi na 
podmínce minimálně 50% účasti na trénincích. Nebudou-li ochotni tuto podmínku 
akceptovat, mohou z klubu odejít, což se bohužel stalo, a mrzí nás, že se jednalo 
o velmi talentované hráče.

Závěrem bych chtěl poděkoval všem našim příznivcům, kteří si zakoupili celoroční 
permanentky, všem, kteří chodí fandit, sponzorům i ostatním, kteří nás jinak podporují.

Přivítáme kohokoliv, kdo bude mít chuť v našem oddíle pracovat a jakkoliv se 
zapojit. Těšíme se na další spolupráci a na viděnou na hřišti.

 Za výkonný výbor 
 Oldřich Komínek st.

V příštím příspěvku bychom vás rádi seznámili s ekonomickou situací klubu.
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JUBILEA 1. 7. 2010–30. 11. 2010
    
Příjmení Jméno Věk Ulice Číslo 
    popisné

Dvořáková  Hedvika 60 Družstevní 278
Vašíčková Anna 60 Družstevní 290
Kynický Jan 60 Blatná 173
Waidhofer Oldřich 60 Hlavní 82
Saitl František 60 Mácova 239
Fatula Pavel 60 Hlavní 153
Hanuš Jaroslav 60 Mácova 233
Mazal Lubomír 60 Vodní 89
Partyková Jaroslava 60 Družstevní 256
Polák Eduard 65 Rajhradská 162
Menšík Břetislav 65 Mácova 238
Frank Jan 70 Nádražní 148
Hausknechtová Zdeňka 70 Rajhradská 112
Steinbock Miloš 70 Rajhradská 183
Remek Vladimír 75 Rajhradská 248
Dvořáková  Ludmila 75 Družstevní 265
Dvořák Václav 75 Družstevní 265
Dohnal František 75 Mácova 235
Bureš Jiří 75 Vodní 95
Gazdová Amálie 81 Hlavní 1
Sehnalová Marie 81 Rajhradská 179
Čupová Anděla 82 Hlavní 47
Saitlová Božena 82 Hlavní 4
Suchánková Květoslava 82 Nádražní 192
Růžičková Hedvika 82 Hlavní 84
Janíčková Darie 84 Hlavní 27
Skalská Antonie 84 Mlýnská 54
Vondráková Olga 84 Hlavní 46
Čadílková Anna 85 Vodní 89
Klimešová Věra 85 Mlýnská 64
Šindelářová Regina 89 Rajhradská  128
Karabec Bohuslav 89 Blatná 219
Kučerová Marie 91 Hlavní 16
Lukášek Rastislav 91 Mlýnská 55
Šorma Václav 93 Mlýnská 66
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NAROZENÍ
Příjmení Jméno Datum Ulice Číslo
  narození  popisné

Sferrino Alessia 30. 6. 2010 Mácova 233
Lechnerová Kristýna 15. 7. 2010 Hlavní 75
Kelbl Tobiáš 15. 8. 2010 Družstevní 364
Hoberla Filip  4. 9. 2010 Hlavní 72
Komínková Markéta 1. 10. 2010 Rajhradská 126
Busios Spiros 23. 11. 2010 Družstevní 336

ÚMRTÍ    
Příjmení Jméno Datum  Ulice Číslo
  úmrtí  popisné

Hausknechtová Marie 13. 10. 2010 Rajhradská 112
Smetanová Marie 16. 10. 2010 Hlavní 11

Farnost 24.12. 25.12. 26.12. 31.12. 1/1/2011

Nosislav 22.00 8.30 8.30 17.00 8.30
Pozořice  7.15 

15.00 
22.00

7.30 
9.30

7.30
9.30

15.00 7.30
9.30

Židlochovice 24.00  9.00
18.00

9.00 16.00  9.00
18.00

Židlochovice-Hrušovany 22.00 11.00 10.30
Židlochovice-Unkovice 10.30 10.30 10.30
Židlochovice-Vojkovice  7.30  7.30 7.30

Zájezd do divadla
Obecní úřad Vojkovice pořádá zájezd do Divadla Bolka Polívky na představení 

Můj báječný rozvod (hraje Eliška Balzerová). Jedná se o jedno z nejlepších předsta-
vení roku 2010. 

Představení se koná dne 21. ledna 2011. Vstupenky jsou k dispozici na OÚ ve 
Vojkovicích.

Svátky vánoční 2010





TAZÍK – letní indiánské hry

Monsignor Dr. Wieslav Lechowitz, biskup tarnovský, žehná zdravotně postiženému chlapci.



Vojkovický zpravodaj – vydává Obecní úřad ve Vojkovicích

Stejný detail po rekonstrukci

Detail budovy mateřské školy před rekonstrukcí




