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Krásné, ničím nerušené
prožití vánočních svátků, hodně štěstí, 
zdraví, osobních i pracovních úspěchů v novém roce

         Vám všem přeje 

                           Zastupitelstvo obce Vojkovice. 
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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
nacházíme se již jen malý kousek od konce roku 2007 a na prahu roku nového. Ze 

všech stran na nás dýchá atmosféra Vánoc, svátků, které v každém z nás probouzejí 
hodnoty, které byly v průběhu každodenních starostí v našem povědomí potlačeny. 
Pochopení pro své blízké, chuť naslouchat, odpouštět a vůbec se na svět kolem nás 
dívat tak trochu jinak.

Toto období je také prostorem pro bilancování, pro rekapitulaci toho, co jsme si 
na začátku roku předsevzali a co z toho se nám podařilo naplnit.

Toto období je rovněž ve znamení přátelských posezení zaměstnavatelů se zaměst-
nanci, kdy najednou všichni mají k sobě nějak blíž, slavnostních besídek dětí mateř-
ských a základních škol, adventních koncertů a jiných akcí, které blížící se Vánoce 
připomínají. Nemělo by se však vymknout naší kontrole a stát se zoufalým útokem 
na supermarkety a zběsilým nákupem dárků pro své nejbližší. Majitelé těchto továren 
na miliardové obraty nás totiž prostřednictvím naprosto dokonalé reklamy do tenat 
chaosu chytají, a to jen proto, aby v období po Novém roce vyprázdnili svoje sklady 
za třetinové ceny.

Já se pokusím o subjektivní hodnocení roku jak z pozice zastupitele obce, tak v zá-
věru z pozice občana.

Rok 2007 nebyl rozhodně tím obdobím, „jak praví klasik“, ve znamení procházky 
růžovým sadem. Vnitřně jsem dospěl k závěru, že krajíc aktivit, který si obec na 
začátku roku 2007 ukrojila, je stravitelný jen tak tak, a to s velkým sebezapřením.

Jednou z prvních akcí byla rekonstrukce nové části pohřebiště v hodnotě 100 000 Kč. 
Ačkoli bylo vybudováno v roce 1998, dospělo důsledkem špatné údržby do stavu ža-
lostného.Domnívám se, že dnes je opět místem důstojným.

V úvodu roku byly zahájeny činnosti na projektové dokumentaci k územnímu řízení 
a následně ke stavebnímu povolení na akci „Rekonstrukce základní školy Vojkovice“.
Koncem měsíce listopadu obdržela obec od zhotovitele PD kompletní dokumentaci 
ke stavebnímu povolení v šesti vyhotoveních. Nyní nastal okamžik pro požádání Sta-
vebního úřadu v Židlochovicích, aby vydal stavební povolení.

Těsně před dokončením je projektová dokumentace k územnímu řízení na stavbu
„Protipovodňová ochrana Vojkovic“. Tento stavební záměr bude součástí změny 

č. 2 územního plánu obce Vojkovice, stejně tak jako požadavky občanů, které budou 
architektem zpracovávajícím změnu územního plánu doporučeny k zařazení.

Byla zpracována PD k územnímu řízení a stavebnímu povolení na stavbu „Rekon-
strukce a nástavba objektu Obecního úřadu ve Vojkovicích“. Na stavbu bylo vydáno 
stavební povolení a její realizace byla zahájena 12. 11. 2007. Příjemné bylo pro obec 
získání dotace ze státního rozpočtu ve výši 2 800 tis. Kč. Bez této fi nanční podpory by 
obec na rekonstrukci úřadu v nezbytně nutném rozsahu nedosáhla. Celkové náklady 
na rekonstrukci činí 4 188 tis. Kč. Stavební činnosti budou pokračovat v souladu se 
smlouvou o dílo se zhotovitelem stavby. Největší riziko, realizace krovu v ročním 
období, kdy to z důvodu špatných klimatických podmínek není ideální, je v této době 
již zažehnáno.
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Iniciativou pana místostarosty Tomana a Ing. Drobílkové bylo ošetřeno 70 ks vrb 
hlavatých v lokalitě Vojkovická vrbovna. Myslivecké sdružení provedlo částečnou 
výsadbu soliterních dřevin na valu v lokalitě Za Mlýnem v souladu se stanoviskem 
MěÚ v Židlochovicích, Odboru životního prostředí. Nemalou zásluhu na tom, že 
většina stromů neuhynula, mají vojkovičtí malí hasiči, v létě s názvem „Soptíci“, 
nyní již „Tazici“, pod vedením pana Dušana Spáčila, kteří v létě v období sucha 
stromy zalévali.

Do fi nální podoby se postupně dostává „Pasportizace dopravního značení a míst-
ních komunikací“, kterou zpracovává společnost Urbania, s.r.o. Nyní je materiál 
ve fázi, kdy byl podroben připomínkám DI Brno-venkov; v nejbližší době bude 
předložen ke schválení radě a následně zastupitelstvu. Po jeho schválení v orgá-
nech obce bude možné činit na místních komunikacích technická opatření vedoucí 
k bezpečnosti provozu.Většina opatření byla vyvolána občany obce.

Dne 3. 11. 2007 byl proveden výlov rybníka Šimlochy Moravským rybářským 
svazem, místní organizací Brno 5.Výlovu předcházelo několik ne zcela chutných 
jednání za účasti MRS Brno 5, obce Vojkovice, České inspekce životního pro-
středí, Agentury ochrany přírody a krajiny a Odboru životního prostředí v Židlo-
chovicích.

Rybářům skončil řádný nájemní vztah ke dni 31. 12. 2006. Vědomi si skutečnos-
ti, že obec Vojkovice nemá zájem na prodloužení smluvního vztahu, nepovažovali 
za seriozní rybí obsádku na podzim roku 2006 slovit. Jedním ze stěžejních argumen-
tů, proč rybník nelze slovit, bylo několikrát opakované stanovisko jednatele svazu 
RNDr. Zahrádky, že vodní dílo je paskvil a výlov klasickým způsobem neumožňuje. 
Toto tvrzení sám vyvrátil dne 3. 11. 2007, kdy jako hlavní aktér výlovu zanechal 
v rybníku pouze velké množství střevličky východní (Pseudorasbora parva), kte-
rá konkuruje původním druhům ryb a způsobuje silný prefační tlak na vodní plže. 
Na lokalitách, kde se střevlička východní přemnožila, došlo k snížení početnosti 
ostatních druhů ryb.Vzhledem k tomu, že rybochov se do značné míry podepsal pod 
devastaci rybníka Šimlochy, který plní funkci místního biotopu, bude zřejmě nutné 
po dohodě s odbornou veřejností zahájit proces jeho postupné regenerace. 

Velkou událostí v obci byla personální změna ve funkci ředitelky Základní a Ma-
teřské školy Vojkovice. Mgr. Jindřiška Mrázková na svoji funkci dne 31. 5. 2007 
rezignovala k datu 31. 7. 2007.

V souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a kon-
kursních komisích, v podmínkách obce jako zřizovatele škol a školských zařízení, 
bylo nutné uspořádat výběrové řízení na funkci ředitelky. Komise složená ze zá-
stupce Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru školství, krajského školní-
ho inspektora, pracovníka se znalostí státní správy na úseku školství, zástupce škol-
ské rady ve Vojkovicích a dvou zástupců obce vybrala z pěti kandidátů Mgr. Libuši 
Matyášovou, dosavadní zástupkyni ředitelky. Do funkce byla jmenována Radou 
obce Vojkovice s účinností od 1. 10. 2007.

V závěru své slohové práce bych chtěl ještě připomenout, že v obci působí něko-
lik dobrovolných sdružení, ať již v oblasti sportu, práce s mládeží, požární ochrany 
nebo myslivosti. Můj pohled na jejich činnosti je vesměs pozitivní a dlužno říci, že 
aktivity většiny z nich mají vzestupnou tendenci.
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Takže děkuji OS Vojkovičáci vedenému paní Renatou Matějovou, SK Vojkovice 
pod taktovkou celého výboru, Mysliveckému sdružení pod vedením pana Jindřicha 
Tomana, Sokolu Vojkovice v čele s předsedou RNDr. Ivanem Pavlíkem, OS Tazi-
ci, které vede pan Dušan Spáčil s chotí, Svazu postižených civilizačními chorobami 
v čele s panem Petrem Tichým.

Pokud jsem nechtěně na někoho zapomněl, nechť mi to promine.
Vážení spoluobčané, děkuji Vám všem, kteří jste se jakýmkoliv způsobem zapojili 

do kulturně společenského života v obci v roce 2007, děkuji Vám všem, kdo si udr-
žujete svoje předzahrádky a pořádek v bezprostředním okolí svých rodinných domů, 
všem, jimž není budoucnost naší obce lhostejná.

Moje poděkování patří celému zastupitelstvu, všem komisím a orgánům obce, je-
jichž členové se nesoustředí pouze na problémy v blízkosti svých obydlí, ale zejména 
těm, kdo mají snahu řešit problémy celé obce, kterých není rozhodně málo.

Jelikož předpokládám, že toto číslo Vojkovického zpravodaje bude doručeno do Va-
šich domácností před vánočními svátky, přeji Vám všem jejich klidné a ničím neru-
šené prožití.

V roce 2008, který klepe na dveře, pak hodně zdraví, štěstí, osobní i pracovní úspě-
chy a málo ekvilibristických kousků naší politické reprezentace ve vysoké politice.

Karel Klein, starosta

Změna termínů 
svozu komunálního odpadu v roce 2008

Společnost REMONDIS, spol. s r.o., oznamuje, že v roce 2008 dojde ke změně 
termínů svozu komunálního odpadu v obci Vojkovice.

Původní termín svozů

– středa – sudý týden
– poslední svoz v tomto roce: 26. 12. 2007

Nový termín svozů

– středa – lichý týden
– první svoz v roce 2008: 2. 1. 2008

Změna výše poplatku za odpad v roce 2008
Zastupitelstvo obce Vojkovice na svém zasedání dne 30. 11. 2007 schválilo novou 

obecně závaznou vyhlášku obce Vojkovice č. 2/2007 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů.



4

Poplatek za odpad činí:
500 Kč/osobu (původně 450 Kč/osobu) pro případ:
a)  fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek 

odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo 
správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, 
za které poplatek odvádějí;

500 Kč (původně 300 Kč) pro případ:
b)  fyzická osoba, která má na území obce ve vlastnictví stavbu určenou nebo slouží-

cí k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická 
osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek 
společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Poplatník uhradí poplatek jednorázově do 31. 3. příslušného roku bez vyměření.

Výše vodného a stočného na rok 2008
Valná hromada svazku Vodovody a kanalizace Židlochovicko schválila na svém 

zasedání dne 27. 11. 2007 v Unkovicích cenu vodného a stočného na rok 2008 v ná-
sledující výši:

vodné:  28 Kč/m3 včetně 9% DPH
stočné: 27,90 Kč/m3 včetně 9% DPH.

Cena vodného a stočného na následující kalendářní rok je vždy schvalována na zá-
kladě předložené kalkulace ze strany Vodárenské akciové společnosti, a.s., divize 
Brno-venkov (provozovatel) a je vždy kompromisem složitých diskuzí mezi svazkem 
a provozovatelem.

V roce 2008 dochází k nárůstu ceny vodného a stočného v souhrnu cca o 8,2 %. 
Zásadním ukazatelem, který cenu ovlivnil, je změna v sazbě DPH z 5 % v roce 2007 
na 9 % v roce 2008. Zbývající navýšení cca 4,2 % je dáno meziročním nárůstem cen 
energií, PHM, které ovlivňují náklady provozovatele, a v neposlední řadě vzestupnou 
tendencí nájemného, které pobírá svazek od provozovatele a které je prostřednictvím 
fondu rozvoje investováno zpět do výstavby nových vodovodů a kanalizací na území 
svazku a oprav stávajících vodohospodářských zařízení.

Karel Klein – místopředseda VaK Židlochovicko 

Solární elektrárna ve Vojkovicích
Princip využití slunečního záření k výrobě elektrické energie není ničím novým. 

Záření dopadající na zemský povrch má obrovský energetický potenciál, který se člo-
věk snaží v maximální možné míře využít. K tomu se v současnosti využívají fotovol-
taické panely, vyrobené především z křemíku. Ty jsou schopny dopadající sluneční 
paprsky přeměnit na elektřinu a dále ji s využitím měničů dodávat do sítě tak, jak ji 
známe. 
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Hlavním přínosem solární energetiky je výroba tzv. čisté energie, při které nevzni-
kají žádné emise oxidu uhličitého, ani jiné odpady, dalšími výhodami je absolutní 
bezhlučnost výroby a snadná montáž a demontáž zařízení. 

Novinkou tedy zůstává jediné – fotovoltaická (neboli solární) elektrárna bude stát 
i ve Vojkovicích. Pozemek, který k tomuto účelu obec a soukromí vlastníci pronajali 
společnosti ENERGY 21, se nachází po pravé straně komunikace Vojkovice–Rajhrad 
(ve směru od Vojkovic), nad areálem bývalé Instaly. V územním plánu bylo toto úze-
mí již dříve vyčleněno jako „průmyslová zóna“, stavba solární elektrárny tedy plně 
koresponduje s dlouhodobými záměry obce Vojkovice. 

A co můžeme očekávat? 
Na celém pozemku, jehož rozloha je něco málo přes 2 ha, bude nainstalováno více 

než 16 000 kusů fotovoltaických panelů, jejichž předpokládaný výkon je 0,6 MW. To 
znamená, že roční množství vyrobené energie by mělo dosáhnout 1 200 000 kWh. 
Vzhledem k tomu, že celková investice je odhadována na 75 mil. Kč, bude pozemek 
oplocen tak, aby se zabránilo možnému poškození. Půda pod celým systémem bude 
zatravněna, vyloučena není ani možnost pastvy pro dobytek (zpravidla ovce). 

Co dodat? Nezbývá než popřát investorům spoustu slunečných dnů a doufat, že kro-
mě úmorných veder a sucha bude již brzy sluníčko ve Vojkovicích přinášet i užitek.

V příspěvku byly využity informace z webových stránek společnosti Energy 21 
(www.energy21.cz) 

  Ing. Miroslava Drobílková

Obecní knihovna Vojkovice
Půjčovní doba: středa 15–18 hodin

 – půjčování knih a časopisů

 – stálý přísun nových knih

 – použití počítače zdarma

 – internet zdarma

 – pro děti hry na CD, soutěže

www.knihovnavojkovice.wz.cz

NOVÉ KNIHY: 

Shaw, P. – Zátoka bouří – román z Austrálie
Kafka, F. – Proměna
Cimický, J. – Pěšinky času – psychologický román
Gerritsen, T. – Neznámá – detektivní román
 – Dvojče – detektivní román
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Kraus, I. – Muž na vlastní stopě – humor. povídky
Cookson,C. – Kate Hanniganová – román pro ženy, Anglie
Reinerová,L.  – Čekárny mého života – povídky, vzpomínky
Peinkofer,M. – Bratrstvo run – hist. román, tajemno, druidové, kouzla
Roberts,N. – Tanec větru – román pro ženy, čarodějnice
Coelho,P. – Čarodějka z Portobella – psychologický román
Pagnol,M. – Jak voní tymián – franc. román, autobiografi e
MacDonald,B. – Vejce a já – humor. román
Počasí, Malá škola fotbalu, Honzíkova cesta

PŘIPRAVUJEME 
– na měsíc únor zájezd do Divadla Husa na provázku na představení 

 BALADA PRO BANDITU. 

Štědrý den – den zázraků
Vánoce jsou doslova přede dveřmi, naše domovy voní čistotou a cukrovím, kapr 

plave ve vaně, barborka rozkvétá ve váze, zdobíme stromeček, lijeme olovo, děvčata 
hází botou, pouštíme svíčky po vodě…, i když kolikrát nevíme, z jakého důvodu se ta 
která tradice drží, co znamená a připomíná.

Symbolem Vánoc se staly od 16. století jesličky (betlém), od 19. století vánoční 
stromek. Dříve se nad stůl věsila chvojka nebo zelená větvička zdobená ovocem. 
Jmelí podle Keltů přináší štěstí, lásku a plodnost. O jmelí kolují různé pověry, tradi-
ce a zvyky. Nejznámější je jistě líbání pod jmelím, aby byl vztah po celý další rok 
šťastný a plný lásky. Protože na Štědrý den připadá narození Ježíše Krista, přikládali 
tomuto dni naši předkové velký význam – považovali jej za den zázraků. Pomocí 
různých věšticích technik člověk hledal odpovědi na otázky ohledně své budoucnosti. 
Tato tradice se dochovala dodnes.

Rozpůlí se několik vlašských ořechů a do prázdných polovin skořápek se naka-
paným voskem připevní svíčka. Lodičky z ořechů se pak nechávají plout po vodě. 
Komu se lodička nepotopí a dlouho svítí, toho čeká dlouhý a šťastný život. Pokud 
se lodička drží při kraji nádoby, její majitel se bude celý rok držet doma. Pokud pluje 
ke středu nádoby, vydá se do světa.

Jablko se přepůlí vždy po štědrovečerní večeři, avšak napříč. Pokud má uvnitř tvar 
hvězdy, sejdou se za rok všichni šťastni a ve zdraví. Má-li křížek, pak je to rok plný 
problémů.

Nad plamenem se rozžhaví kousek olova, až úplně roztaje. Připraví se nádoba s vo-
dou a do ní se olovo opatrně vlije. Olovo ztuhne a vytvoří obrazec. Odlitek, který 
vznikne, věští dotyčnému jeho budoucnost. Například odlitek ve tvaru hvězdy zna-
mená úspěch, uznání.

Nezadaná dívka třese bezem a dům, u kterého začne jako první štěkat pes, je i do-
mem, ve kterém bydlí její nastávající.
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Svobodná dívka se postaví zády ke dveřím a přes rameno hodí střevíc. Pokud špič-
ka ukazuje ke dveřím, znamená to, že se brzy vdá.

Svobodná dívka klepe střevícem na kurník. Ozve-li se slepice, dívka zůstane svo-
bodná. Pokud se ale objeví kohout, brzy se vdá.

Každý si schová do peněženky šupinku ze štědrovečerního kapra. Budou se pak 
u něj držet peníze.

Na stůl se dává vždy o jeden talíř navíc - pro nečekaného hosta. Poté, co všichni 
zasednou ke štědrovečerní večeři, už nesmí nikdo vstát. Říká se, že kdo vstane, ten už 
u příští štědrovečerní večeře nebude.

A kdo se postí na Štědrý den, uvidí večer zlaté prasátko!

PERNÍČKY paní Jany

K Vánocům neodmyslitelně 
patří cukroví a perníčky. Zkuste 
nový recept, perníčky není třeba 
nechat naležet.

Složení:
65 dkg hladké mouky
25 dkg moučkového cukru
2 polévkové lžíce medu
perníkové koření – dle potřeby
2 malé lžíce jedlé sody
3 celá vejce
1 ½ polévkové lžíce másla

Udělat těsto, rozválet, vypichovat tvary, plech potřít sádlem (pečicí papír) a péct 
v troubě na 150 °C. Upečené zdobit polevou: 1 bílek, 3x prosátý mletý cukr, pár kapek 
citronky – míchat do zhoustnutí.

Jarmila Kresová

Mateřská škola
Uplynuly tři měsíce od začátku školního roku, ale co všechno jsme už prožili…
Některé děti byly poprvé v divadle. Jedno představení bylo přímo ve školce. Diva-

dlo Úsměv nám zahrálo podzimní pohádku O pejskovi a kočičce, jak pouštěli draka. 
Na další představení jsme už všichni jeli autobusem do brněnského divadla Radost 
na představení Kouzelná píšťalka aneb Kutululů z Beskyd dolů. I nejmenší, sotva 
tříleté děti, zvládly vše bez pláče, i když se v hledišti zhaslo nebo se na jevišti objevil 
medvěd. A to jsme seděli ve třetí řadě! 
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S předškolními dětmi jezdíme na výlety i vlakem. V září jsme byli na komponova-
ném programu Jak se rodí večerníčky v Moravském zemském muzeu v Brně. V pro-
sinci se chystáme na Špilberk na výstavu tvorby Stanislava Holého, autora postaviček 
Jů a Hele.

Kdo z rodičů a dětí měl chuť strávit jedno sobotní odpoledne společnou vycházkou, 
vydal se s námi na Výhon. Sešlo se nás celkem 34. Průvodkyní byla paní učitelka 
Smolová, která přítomným přiblížila přírodní i historické zajímavosti. Samozřejmě že 
došlo i na opékání špekáčků.

S dětmi jsme také byli na exkurzi v zahradnictví u Zámečníků. Děti rozeznávaly 
plodiny, „pomáhaly“ sklízet mrkev, kluci prozkoumali stroje – pomocníky. Všechnu 
zeleninu řádně opranou a očištěnou jsme ochutnávali.

Tolik malé ohlédnutí.
Ať se nám ve školičce i Vám všem v novém roce daří.
 Věra Kopčáková

Základní škola
Vážení občané,

dovolte mi, abych Vás seznámila s vizí dalšího rozvoje 
naší školy.

Jak jistě víte, od tohoto školního roku došlo v našem 
školství k zásadním změnám v organizaci výuky, které 
souvisejí s větším provázáním výuky s praxí a s akcen-
tem na mezipředmětové vztahy. Hlavní principy realizace 
těchto nových požadavků jsou obsaženy v dokumentu 
zvaném Školní vzdělávací program, který je k nahlédnutí 
na ředitelství ZŠ Vojkovice. Pro svoji obsažnost není vy-
věšen na stránkách školy.

Nyní několik poznámek k vlastní činnosti školy. 
I do budoucna bychom chtěli rozvíjet myšlenku takzvané 
„komunitní školy“, tedy školy otevřené širší veřejnosti, 
školy jako nedílné součásti společenského a kulturního dění v obci. Pořádáme tema-
tická odpoledne, spolupracujeme s občanským sdružením Vojkovičáci a poskytujeme 
prostory školy ke sportovním aktivitám dospělých. Do budoucna bychom rádi reali-
zovali též vzdělávací a zájmové kurzy pro dospělé (výuka jazyků, keramika a jiné). 

V měsíci říjnu proběhlo první tematické odpoledne s názvem Barvy podzimu, kde 
si děti i s rodiči mohly vyzkoušet práci s přírodninami, upéct podzimní speciality 
a jiné.

Díky tomu, že se nám několik rodičů podařilo získat ke spolupráci, realizujeme či 
v nejbližší době budeme realizovat další setkání, tentokrát zaměřené na pletení de-
korací z peddigu, batikování hedvábí a tvorbu jednoduchých šperků. Máte-li zájem 
vyzkoušet si svoji zručnost a případně se naučit něco nového, přihlaste se co nejdříve. 
Pokud však i Vy ovládáte nějaké méně obvyklé řemeslo nebo uměleckou dovednost 
a jste ochotni věnovat svůj čas dětem, rádi Vás přivítáme mezi námi. 
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Letos poprvé naši žáci spolu s paní učitelkou Jitkou Kafkovou vytvářejí svůj školní ča-
sopis s přiléhavým názvem Zvídálek. Žákovská redakční rada koordinuje obsahovou náplň 
časopisu; přispívat mohou všechny děti, ať už kresbou, hádankou nebo krátkým článkem. 

I tato aktivita souvisí s cíli našeho ŠVP, který se mimo jiné zabývá i mediální vý-
chovou dětí. 

Dne 13. 11. 2007 naši žáci navštívili jednotku hasičského záchranného sboru v Žid-
lochovicích. Děti si prohlédly pracoviště hasičů, jejich techniku, mohly si vyzkoušet 
hasičskou výstroj a dozvěděly se řadu zajímavých faktů o práci hasičů.

Měsíc prosinec se ponese v předvánočním duchu. Na poslední dny před svátky 
připravujeme pro děti malé posezení u vánočního stromečku spojené s přípravou po-
hoštění, zpíváním koled, výrobou a rozdáváním drobných dárečků. 

A víc zatím neprozradíme!
Kontakt:
Tel.: 47 23 14 38, e-mail: zs.vojkovice@centrum.cz, www.zsvojkovice.skolniweb.cz
 Mgr. Libuše Matyášová, ředitelka školy

 

HOŘÍ??? č. 2
Blíží se nám konec roku, kdy každý vyhodnocuje, co dokázal nebo 

získal, jakých úspěchů dosáhl. I my jsme to tak původně chtěli udělat, 
ale pak jsme si řekli NE! Proč bychom se měli něčím chlubit? My to 
„hraní“ s dětmi máme rádi a děláme to všechno jen pro vlastní potě-

šení. Víte, co je to za úžasný pocit, když Vám děti oplatí snahu a práci úsměvem? 
Co úsměvem, smíchem. Pravým, zdravým, nefalšovaným dětským smíchem. To je 
prosím nad všechny lékaře a psychiatry světa.
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Pravda, měli bychom Vám říct alespoň něco. Náš oddíl se rozrostl asi na 16 pravi-
delných dětských členů a na 7 nepravidelných vedoucích. Tím nechci říct, že by snad 
některá děvčata neměla pravidelné tvary, ale že pomáhají skoro pravidelně podle 
svých pracovních možností. V zimním období se scházíme každý pátek od pěti od-
poledne do sedmi, ale většinou se zabereme do hry a protáhneme schůzku až do půl 
osmé či osmé (omlouváme se rodičům). Jak zavoní ve vzduchu jaro a bude trošku 
teplo, začnou opět schůzky středa – pátek, a hurá ven. V tuto chvíli nás nejvíc trápí 
místo, hledáme prostor, který by byl pro nás vhodný (jakýkoliv) a který bychom si 
mohli upravit jako klubovnu a sklad. Děkujeme za každou nabídku.

Vzhledem k faktu, že jsme potkávali na soutěžích v požárním sportu několik druž-
stev stejného jména, dohodly se děti na změně ze Soptika na Tazíka. Navíc jsme 
ve jméně našli zkratku pro „honosný název“ celého spolku: 

Tvorba Aktivit Zdokonalujicích Inteligenci a Kreativitu - krátce TAZIK.
Působivé, že? Máte pravdu, i nám se to líbí.
Na konec Vám připojíme ještě několik foteček ze života spolku a budeme potěšeni, 

zaujmou-li Vás. Koho by zajímaly podrobnosti o činnosti a našich aktivitách, nebo by 
se rád přidal, má u nás dveře otevřené.

Kontakt: Dušan a Martina Spáčilovi, Mácova 231 (603 233 352, 739 593 500)
 Pavel Veis (603 158 880) 
 Lenka Svobodová - Krišpínová (728 455 492)

TAKOVÝ NORMÁLNÍ TRÉNINK

A celé léto jsme zalévali stromky 
za mlýnem. Každé zalévání trvalo 60 až 
90 minut.

Mladý strojník Martin, na fotografi i 
vpravo, ovládá přenosné motorové čer-
padlo PS 2, které při ideálních podmín-
kách dokáže dodávat 200 l vody za minu-
tu. Nám při zalévání (s ohledem na převý-
šení cca 5–6 m a délce rozvinutých hadic 
180 m) dodávalo asi 80–100 l/min.
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Myslivost ve Vojkovicích

Úvodem bych chtěl říct, že jsem zvažoval, jestli o myslivosti psát. V první řadě 
nemám rád přílišnou medializaci, ale hlavní důvod je spíš v postoji veřejnosti k nám 
myslivcům. Myslivost, ač má tisíciletou tradici a je kulturním dědictvím našeho 
státu, je většinou občanské veřejnosti vnímána odmítavě.Věřím, že v naší obci, kde 
je spousta lidí s kladným vztahem k zemědělství a přírodě, jsme vnímáni jinak. 
Doufám, že nás nevidíte pouze jako lovce, ale snad je i vidět náš zájem o životní 
prostředí, celoroční péče o zvěř, se kterou cílevědomě hospodaříme. Věřte, že bez 
myslivců by okolí Vojkovic nebylo tak pestré, což Vám určitě potvrdí jednatel spo-
lečnosti Agro Vojkovice. 

A teď něco o nás. MS Vojkovice má deset členů. Jsou to: Marek Dvořák, Jindřich 
Toman, Martin Vangel, Martin Iránek, Ladislav Iránek, Bedřich Macka, Miroslav 
Brnka, Miroslav Bohatý, Zdeněk Pop a Stanislav Macka. Scházíme se v budově bý-
valé hasičské zbrojnice, od roku 1992 v myslivně.
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Hospodaříme v honitbě o výměře 703 ha.V posledním desetiletí sledujeme ná-
růst drobné zvěřě a chtěl bych říct, že nejen lovné, ale například i koroptve polní 
a křepelky polní. Jen pro zajímavost, v roce 1992 byl roční odlov drobné zvěřě 40 
kusů. V posledních letech se pohybuje mezi 500–800 kusy ročně. Samozřejmě 
jako každá společnost máme i své problémy. Ovšem ten největší není pytláctví, 
které i zde existuje a zvláště v době hájení a kladení mláďat je z lidského hlediska 
nepochopitelné, ale je to nekonečný boj s černými skládkami v lokalitě Šimlochy 
a silnice na Syrovice. Závěrem bych chtěl poděkovat všem našim příznivcům, 
zvláště společnosti Agro Vojkovice, i všem, kterým není lhostejné okolí naší 
obce.

Vážení spoluobčané, chtěl bych Vám za nás za všechny popřát krásné prožití svát-
ků vánočních a hodně štěstí a zdraví v novém roce 2008.

Jindřich Toman, myslivecký hospodář 

 Společenská kronika
  

JUBILEA
 

 Olga Vondráková Hlavní 46 81 let

Věra Klimešová Mlýnská 64 82 let

Libuše Kryšpínová Nádražní 228 65 let

František Kučera Hlavní 13 60 let

Bohuslav Karabec Blatná 219 86 let

Eleonora Weissová Blatná 284 60 let

Květoslava Mazalová Hlavní 76 60 let

Marie Burianová Hlavní 72 70 let 

Václav Wagner Hlavní 26 65 let

Jaroslav Dohnal Hlavní 46 60 let

Rastislav Lukášek Mlýnská 55 88 let

Františka Černá Rajhradská 109 82 let 

Stanislav Semerád Nádražní 139 65 let

Milada Krbálková Nádražní 141 75 let

Jiří Večeřa Rajhradská 246 60 let

Bohuslav Flodr Rajhradská 159 84 let

Ludmila Hubená Vodní 108 65 let

Marta Iránková Hlavní 69 84 let

Ing. Jan Švábík Rajhradská 155 65 let 
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 Památka zesnulých
 

SK VOJKOVICE
Výsledky podzimní části sezóny 2007/2008

V měsíci listopadu skončila podzimní část soutěžního ročníku 2007/2008. Spor-
tovní klub Vojkovice v ní reprezentovalo celkem šest družstev, z toho čtyři mládež-
nická. Pět družstev hrálo v soutěžích vedených pod Okresním fotbalovým svazem 
Brno-venkov a družstvo muži A nás reprezentovalo v soutěžích Jihomoravského 
fotbalového svazu.

Co se týče družstva mužů A, které hraje v 1.B třídě krajských soutěží, dosaho-
valo v průběhu podzimní části soutěže rozdílných výsledků. Začátek sezóny vy-
šel velmi dobře, kdy se tým pohyboval na čelných místech tabulky. Poté se ovšem 
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na hře družstva projevil naprosto nevídaný počet zraněných hráčů, kdy je muse-
li nahrazovat hráči ze záložního B družstva. Ne že by tito hráči nepodávali dob-
ré výkony, ba naopak, ale na sehranosti týmu se to jednoznačně projevilo. Snad 
nejbolestnější byla nutnost řešit náhradu brankáře, což se podepsalo na několika 
výsledcích.

B družstvo mužů v minulé sezóně postoupilo ze IV. do III. třídy okresních sou-
těží a očekávalo se, že tato změna bude velmi složitá. Překvapením všech ovšem 
bylo, že po úvodu sezóny se tým pohyboval na čele tabulky. Na výsledcích se 
pak ale jednoznačně projevilo oslabení o hráče, kteří museli posílit A družstvo, 
a obě družstva dospělých se po podzimní části sezóny nakonec usadila ve středu 
tabulky.

Velkou radost nám dělají mládežnická družstva. Již druhý rok nás reprezentují 
v mládežnických kategoriích čtyři týmy a je zde jasně patrný jejich vzestup. Podílí 
se na tom zejména perfektní vedení jednotlivými vedoucími a trenéry a nadprůměr-
né podmínky, které u nás hráči mají. To potvrzuje zájem dětí z okolních obcí, které 
u nás chtějí hrát. Dobré práce s dětmi si všímají také jejich rodiče a je jasné, že 
v tomto směru odvádíme velmi dobrou práci.

Z mládežnických družstev je asi nejvrtkavější práce s družstvem dorostu. Hráči 
v tomto věku mají spoustu různých zájmů a udržet je u sportu je někdy nadlidský 
výkon. I přesto se vedení družstva daří stabilizovat sestavu týmu a tím se i udržet 
v okresním přeboru.

Největších výsledků dosahují ovšem družstva starších i mladších žáků, která 
jsou po podzimní části na prvních místech svých tabulek, a pokud by se jim po-
dařilo stejným způsobem odehrát i jarní část, postoupila by do krajských soutě-
ží. Perfektních výsledků dosahují také ti nejmenší, tedy přípravka, která je v ta-
bulce na čtvrtém místě, a je běžné, že na domácí utkání přípravky chodí více di-
váků než na ostatní družstva, snad jen s výjimkou A družstva mužů. U přípravky 
a žáků je na první pohled patrné, jak je hra baví, za což musíme opět pochválit 
vedení družstev, které jim udělalo takové podmínky, že jsou do fotbalu takzvaně 
zbláznění.

Závěrem bych chtěl ještě zhodnotit celkovou práci oddílu. Každý rok se nám daří 
zvelebovat prostředí sportovního areálu a doplňovat ho o další vybavení, jako jsou 
například digitální hodiny atd. Neméně důležitá je také skutečnost, že v areálu je 
celý rok udržován pořádek a chátrající vybavení je vždy včas opraveno. Výsledkem 
jsou pak uznalé pochvaly od návštěvníků našeho areálu, což je poctou nejen pro 
sportovní klub, ale i pro celou obec. Je tedy na místě poděkovat všem, kteří se svým 
dílem podílejí na provozu celého klubu. Jedná se zejména o všechny sponzory, obec 
Vojkovice a také řadu členů SK Vojkovice, kteří věnují nemálo svého osobního vol-
na, aby vše fungovalo tak, jak má. Zvláštní poděkování patří vedoucím jednotlivých 
družstev, kteří se minimálně třikrát týdně věnují práci se svými svěřenci. Ročně tak 
zdarma odpracují tisíce brigádnických hodin a bez jejich práce by jednotlivá druž-
stva nebyla tam, kde jsou.

Všem, kteří nám pomáhají při naší práci, přejeme zasloužený odpočinek v zim-
ních měsících a těšíme se na další spolupráci v roce 2008.

Roman Hanzlík
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Umístění družstev SK Vojkovice
po podzimní části sezóny 2007/2008

Muži A – I.B třída skupina B

Zápasů V R P Skóre Body
1. Tuřany 13 9 2 2 27:15 29
2. Dobšice 13 9 1 3 38:18 28
3. Líšeň B 13 9 1 3 31:19 28
4. Zastávka 13 8 3 2 29:14 27
5. Zbýšov 13 7 4 2 30:15 25
6. Svratka Brno 13 5 4 4 15:13 19
7. Hostěradice 13 5 1 7 27:31 16
8. Vojkovice 13 5 0 8 22:30 15
9. Višňové 13 4 2 7 19:26 14
10. Únanov 13 4 2 7 26:34 14
11. Bohunice B 13 4 2 7 19:30 14
12. Modřice 13 3 4 6 23:29 13
13. St. Lískovec 13 2 2 9 20:29 8
14. Šatov 13 1 4 8 17:40 7

Muži B – IV. třída skupina B

Zápasů V R P Skóre Body
1. Babice n. Svitavou 12 9 1 2 29:11 28
2. Ochoz 12 8 1 3 30:15 25
3. Blučina 12 6 3 3 24:16 21
4. Podolí 12 6 2 4 34:27 20
5. Žabčice 12 6 2 4 26:19 20
6. Moutnice B 12 6 2 4 23:27 20
7. Opatovice 12 6 1 5 19:17 19
8. Rajhrad B 12 5 1 6 34:35 16
9. Vojkovice B 12 5 0 7 30:29 15
10. Vin. Šumice 12 4 3 5 19:21 15
11. Tvarožná 12 4 2 6 20:16 14
12. Kobylnice 12 1 3 8 18:42 6
13. Pozořice 12 1 1 10 10:41 4
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Dorost – okresní přebor

Zápasů V R P Skóre Body
1. Měnín 13 10 1 2 39:22 31

2. Zbýšov 13 10 0 3 41:18 30

3. Veverská Bítýška 12 8 0 4 42:26 24

4. Moutnice 13 6 3 4 25:27 21

5. Újezd u Brna 13 5 5 3 32:22 20

6. Dolní Kounice 12 4 6 2 15:12 18

7. Oslavany 13 5 2 6 29:26 17

8. Říčany 13 4 4 5 28:23 16

9. Šlapanice 12 4 3 5 23:21 15

10. Troubsko 12 4 1 7 22:32 13

11. Vojkovice 13 4 1 8 31:44 13
12. Modřice 13 3 3 7 15:23 12

13. Kupařovice 13 2 5 6 14:29 11

14. Tvarožná 13 2 2 9 19:50 8

Žáci starší – okresní přebor

Zápasů V R P Skóre Body

1. Vojkovice 9 7 1 1 28:8 22

2. Moutnice 9 6 1 2 27:11 19

3. Zbýšov 9 5 3 1 20:7 18

4. Modřice 9 4 1 4 +15:13 13

5. Oslavany 9 3 3 3 12:9 12

6. Šlapanice 9 2 5 2 14:15 11

7. Rajhrad 9 2 4 3 10:17 10

8. Újezd 9 2 2 5 10:25 8

9. Rosice 9 1 2 6 8:16 5

10. Dolní Kounice 9 1 2 6 2:25 5
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Žáci mladší – okresní přebor

Zápasů V R P Skóre Body

1. Vojkovice 9 7 2 0 37:4 23

2. Zbýšov 9 7 1 1 39:10 22

3. Oslavany 9 7 0 2 30:12 21

4. Modřice 9 5 1 3 22:15 16

5. Rajhrad 9 5 0 4 26:19 15

6. Šlapanice 9 4 1 4 19:23 13

7. Újezd 9 1 3 5 9:25 6

8. Dolní Kounice 9 2 0 7 15:50 6

9. Rosice 9 1 2 6 16.34 5

10. Moutnice 9 0 2 7 8.29 2

Přípravka – okresní přebor sk. B

Zápasů V R P Skóre Body

1. Rajhrad 11 11 0 0 129:2 33

2. Želešice 11 9 0 2 58:16 27

3. Střelice 11 9 0 2 55:20 27

4. Vojkovice 11 7 1 3 45:23 22

5. Oslavany 11 6 2 3 59:27 20

6. Mělčany 11 5 1 5 34:43 16

7. Ivančice A 11 5 0 6 39:37 15

8. Blučina 11 3 0 8 25:47 9

9. Hrušovany 11 3 0 8 30:82 9

10. Ořechov 10 2 1 7 17:69 7

11. Radostice 10 2 0 8 13:44 6

12. Ivančice B 11 0 1 10 4:97 1



Krásné, ničím nerušené
prožití vánočních svátků, hodně štěstí, 
zdraví, osobních i pracovních úspěchů v novém roce

         Vám všem přeje 

                           Zastupitelstvo obce Vojkovice. 
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