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Boží Muka
po rekonstrukci – říjen 2014

Šťastné a klidné prožití vánočních svátků,
mnoho spokojenosti a pevné zdraví v novém roce
Vám všem přeje
Zastupitelstvo obce Vojkovice
a zaměstnanci obecního úřadu.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
po delší odmlce si Vás opět dovoluji oslovit prostřednictvím našeho zpravodaje.
Rozhodně nechci a ani Vás nebudu zatěžovat detailním výčtem událostí, které se v letošním roce v naší obci nebo i mimo ni, odehrály. V zájmu objektivity bych musel
celý rok 2014 rozdělit den po dni, týden po týdnu a měsíc po měsíci. Pevně věřím,
že ten, kdo se zajímá o dění v naší obci, vše velmi dobře vnímá. Kdo je toho názoru,
že se „pro lidi nic nedělá“, tomu nechci a ani nebudu jeho stanovisko vyvracet. Rád
bych zde podotkl, že vše, co se v posledních letech v obci událo, zorganizovalo nebo
vybudovalo, bylo jen a jen „pro lidi“. Hospodářská stavení, zoologické zahrady nebo
ohrady pro skot zatím ještě z rozpočtu obce nebudujeme, ačkoliv i tyto stavby by ve
finále vlastně sloužily mj. i lidem.
Rok 2014 byl zase o něco hektičtější než rok předchozí. Nemohu se zbavit dojmu,
že elektronické prostředí, ve kterém se nacházíme, katastrofální nárůst administrativy,
ale hlavně politické tropické klima doprovázené výroky a výrazy některých námi volených reprezentantů státu, které si z anglického jazyka nedovoluji překládat, nikomu
z nás určitě neprospívá. A když se do všeho toho ještě vloží média, „pane jo“, to je ve
státě nálada!
Zkusme vše, co jsem uvedl výše, nebrat příliš vážně, zkusme si říct: „Jen ať si blábolí, ať si do svých hororových zpravodajství zařadí, co chtějí,“ a snažme se žít tím,
co nás vnitřně naplňuje. Je to vzájemné porozumění, pěkný vztah jednoho k druhému,
rodina, záliby bez ohledu na to, kdo z nás má lepší auto, větší dům nebo vyšší měsíční
plat. Pokud se nám to alespoň z části podaří, získá i naše vnímání okolního světa zcela
jiný, pozitivní rozměr.
Vážení spoluobčané,volby do zastupitelstev obcí v letošním roce nepřinesly žádné
výrazné zemětřesení. Stejně jako v předchozím volebním období byla zaregistrována pouze jedna kandidátní listina, na níž došlo pouze k výměně čtyř kandidátů, dnes
již zastupitelů. Jinými slovy, jednalo se o jeden tým lidí, kteří jsou ochotni v dnešní
době vykonávat veřejné funkce.Tento tým na svém ustavujícím zasedání 1. 11. 2014
zvolil ze svých řad hlavní představitele na následující funkční období 2014 – 2018.
Za sebe mohu pouze poděkovat všem svých kolegům za důvěru, kterou mi projevili
a slíbit, že udělám vše proto, abych jim dokázal, že jejich volba nebyla střelbou
mimo terč.
Za ostatní volené funkcionáře hovořit nemohu. Na tomto místě bych také chtěl vyjádřit dík všem zastupitelům a členům komisí, kteří byli ve funkcích v předchozím
volebním období 2010 – 2014.
Mezi občany stále převládá představa, že obsazení jednotlivých funkcí je odvislé
od množství získaných hlasů od voličů. Chci pouze vysvětlit, že náš volební systém
nemá zakotvenu přímou volbu starosty; starostu, místostarostu a zbývající členy rady
volí zastupitelstvo, které tak učinilo podle své svobodné vůle a důvěry v jednotlivé
kolegy.
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Svůj příspěvek ukončím poděkováním všem zájmovým sdružením na území obce,
pořadatelům kulturních a společenských akcí, vedení základní a mateřské školy, celému pedagogickému sboru a všem zaměstnancům, sponzorům a v neposlední řadě
Vám občanům za Vaši přízeň.
Těsně před Vánocemi přeji Vám všem pohodové prožití těchto svátků a hodně dárků pod stromečkem (zejména dětem, které si o ně napsaly Ježíškovi).Vytvořte si ve
svých domovech příjemnou atmosféru třeba tím, že budete poslouchat vánoční koledy
a tentokrát výjimečně sledovat i televizi, nejlépe jen pohádky, neboť pouze pohádky
mají šťastný konec.
V roce 2015 přeji všem pevné zdraví, duševní pohodu, štěstí, osobní úspěchy, zkrátka a dobře „radost ze života“.
Karel Klein, starosta

Orgány obce 2014 – 2018
Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice dne 1. 11. 2014 byly zvoleny následující orgány obce pro funkční období 2014 – 2018:
Karel Klein – starosta obce

RNDr. Ivan Pavlík – místostarosta obce
Rada obce Vojkovice:
Karel Klein
RNDr. Ivan Pavlík
Dušan Kašpárek

Benedikt Čupa
Jindřich Toman

Zastupitelstvo obce Vojkovice:
Karel Klein
RNDr. Ivan Pavlík
Dušan Kašpárek
Benedikt Čupa
Jindřich Toman
Richard Večeřa
Radim Hanzlík
Leoš Janíček

Martin Vangel
Radoslava Kubátová
Lenka Komínková
Zuzana Blatná
Zdeněk Laštuvka
Eva Vitulová
Eva Šulcová

Výbory Zastupitelstva obce Vojkovice:
Výbor finanční:

Dušan Kašpárek – předseda
Richard Večeřa – člen
Martin Vangel – člen

Výbor kontrolní:

Radim Hanzlík – předseda
Zuzana Blatná – členka
Lenka Komínková – členka
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Rada obce Vojkovice na své 1. schůzi dne 11. 11. 2014 zřídila jako svůj iniciativní
a poradní orgán:
Komisi školskou a kulturní:
Lenka Komínková – předsedkyně
Zuzana Blatná – členka
Radka Kubátová – členka

Výměna zdroje vytápění v budově MŠ
ve Vojkovicích
Projekt řeší výměnu zdroje tepla pro vytápění a pro ohřev teplé vody.
Stávající plynové kotle byly demontovány a jako nový zdroj tepla bylo osazeno
plynové tepelné čerpadlo, které je umístěno v nově zřízeném prostoru ve stávající
technické místnosti. Jako bivalentní zdroj tepla je instalován plynový kondenzační
kotel, který je umístěn ve stávající technické místnosti. Na výstupu z tepelného
čerpadla je zařazena akumulační nádoba o objemu 800 l umístěná ve stávající
technické místnosti. Příprava TV je zajištěna v nepřímotopném zásobníkovém
ohřívači o objemu 300 l. Jako doplňkový zdroj tepla je instalován kondenzační
plynový kotel.
V rámci stavby bylo nutné vyměnit i pozinkované vodovodní potrubí DN 50, které
je uloženo v technickém kolektoru, který propojuje hospodářský pavilon s pavilonem

Původní stav
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Stav po rekonstrukci

školky. Potrubí vykazovalo na několika místech trhliny, kudy unikala voda do podzemí.
Stavba byla zahájena 8. 10. 2014 a dokončena 24. 11. 2014. Celkové náklady na
realizaci díla včetně přípravných prací (projektová dokumentace, vyhotovení žádosti o dotaci, technický dozor investora, administrace stavby, náklady na výběr zhotovitele díla, energetický audit aj.) činí 2 068 402 Kč. Dotace z evropských fondů
(Fond soudržnosti) představuje 1 237 986,50 Kč, dotace ze Státního fondu životního
prostředí 72 822,75 Kč a vlastní zdroje 757 592,75 Kč. Na stavbu nebyl čerpán úvěr
a vlastní zdroje byly hrazeny z rozpočtu obce. K dnešnímu dni je stavba finančně
vypořádána.
Karel Klein, starosta

Rekonstrukce komunikace v ulici Mlýnská
Komunikace v ulici Mlýnská v úseku od sochy sv. Floriana ke kostelu sv. Vavřince
patřila ještě letos v červenci mezi komunikace v havarijním stavu. Ať jízda autem, na
kole nebo chůze po ní byla velkým dobrodružstvím. Její rekonstrukce se připravovala
již od roku 1997. Dle mého názoru se liknavým přístupem, kdy se vedly sáhodlouhé
veřejné diskuze, připravila obec o možnost čerpání případných dotačních prostředků.
V letošním roce byla tedy konečně zrekonstruována, ale již z vlastních zdrojů. Na
stavbu nebyl čerpán úvěr.
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Původní zničená panelová vozovka a zdevastované chodníky z betonové dlažby
30 x 30 x 6 cm byly vybourány. Celé území je v režimu tzv. obytné zóny, kde se
předpokládá smíšený provoz motorových vozidel a chodců. Maximální rychlost
vozidel nesmí překročit 20 km/hod. Nová vozovka je koncipována jako obousměrná o šířce 3,5 m se dvěma rozšířenými plochami pro vyhýbání a s jednostrannými
podélnými stáními o šíři 2,1 m. U každé nemovitosti jsou vybudovány přístupové

Původní stav
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chodníky ke vchodům a vjezdům. Namísto původního chodníku pod okny rodinných domů je položen okapový chodník z betonové dlažby 50 x50 x 6 cm zabraňující postříkání fasád domů dešťovou vodou z okapů.
Těleso silnice mělo být původně z asfaltobetonu, ale jelikož téměř v celém úseku
stavby jsou naprosto minimální spády sloužící k odvádění srážkových vod, byla

Stav po rekonstrukci
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použita betonová dlažba 20 x 20 x 8 cm, která je usazena do kamenné drti frakce
4 – 8 mm. Tato technologie se daleko lépe s odváděním vod vypořádává.
Stavba byla zahájena 14. 7. 2014 a dokončena 30. 10. 2014. Původní náklady stavby vyplývající ze smlouvy o dílo se zhotovitelem činily 5 851 076,- Kč
vč. DPH.Optimalizací stavebních prací a změnou stavebních materiálů (nikoliv na úkor kvality díla) je výsledná cena 5 783 806,- Kč vč. DPH. Úspora činí
67 270,- Kč vč. DPH.
V této ulici je třeba ještě vybudovat zelené plochy. Z důvodu dodržení agrotechnických lhůt bude potřebná úprava ploch a osetí travní směsí provedeno v jarních
měsících roku 2015.
Karel Klein, starosta

Slavnostní uvítání občánků do života
V sobotu 13. září byli v zasedací místnosti slavnostně uvítání do života tito malí
občánci obce Vojkovice:
Štěpán Hubička
Dominik Valenta
Aneta Hornová
Lukáš Sisr
Sebastian Dougal Schwartz

Radek Fuchs
Valentýna Režná
Adam Březina
Matěj Lang

7

Akci již tradičně zpestřily svým vystoupením děti z mateřské školy ve složení jeden
chlapec a sedm děvčat v doprovodu paní učitelky Věry Kopčákové.
Poté se rodiče dětí zapsali do pamětní knihy. V závěru obdrželi děti i rodiče drobné
upomínkové předměty a finanční částku na pleny.
Karel Klein, starosta

Beseda se seniory na téma:
„Výživa a pohyb v prevenci kardiovaskulárních
onemocnění“
V pondělí dne 10. 11. 2014 se v odpoledních hodinách na Obecním úřadě Vojkovice uskutečnila beseda s MUDr. PhDr. Zdeňkou Novákovou, PhD., na téma:
„Výživa a pohyb v prevenci kardiovaskulárních onemocnění“. Za obec Vojkovice
přivítal paní doktorku starosta obce pan Karel Klein, za Sdružení aktivních seniorů
Vojkovice předsedkyně sdružení paní Radoslava Kubátová. Na tuto besedu byli
pozváni občané, kteří paní doktorku se zájmem vyslechli. Besedy se zúčastnilo cca
40 lidí a myslím, že paní doktorka hovořila přímo k některým z přítomných občanů.
Věřím, že beseda splnila očekávání, byla zajímavá a líbila se. Účastníci besedy si z ní mohli odnést spoustu prospěšných rad i poučení a budou se těšit
na příští besedu, která proběhne v případě zájmu, s novým, jistě zajímavým,
tématem.
Eva Dofková
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Pozvánka
na štědrovečerní setkání
Letošní štědrovečerní setkání
poběhne ve vojkovickém kostele
od 15 do 17 hodin.
Budete mít možnost prohlédnout si
naše krásné jesličky, odnést si domů
betlémské světlo a jen tak pro radost
a pro navození správné
vánoční atmosféry
si zazpívat koledy.

Obecní knihovna Vojkovice
Vám všem přeje krásné
a pohodové vánoční svátky,
nejlépe s pěknou knihou.
Pokud Vám ji Ježíšek nenaloží,
vyberte si v našem on-line
katalogu na stránkách knihovny:
www.knihovnavojkovice.wz.cz

Jarmila Kresová
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Základní škola
Vážení občané,
s blížícím se koncem kalendářního roku mi dovolte krátké ohlédnutí za první
polovinou roku školního.
V tomto školním roce navštěvuje naši základní školu 46 žáků, z toho patnáct
prvňáčků. Všechny děti jsou zapojeny do projektu „Zvyšování kvality ve vzdělávání ORP Židlochovice“, na němž se podílí celkem 15 okolních škol. Cílem projektu je vytvoření preventivně intervenčního systému podpory žáků ohrožených
školním neprospěchem. Záměrem je zmírnit zjištěné obtíže a jejich dopad na další
vzdělávání cílové skupiny žáků. V rámci projektu vznikla síť odborných a poradenských služeb přímo ve školách zapojených do projektu. Naše škola konkrétně
poskytuje možnost doučování žáků, návštěvu kroužků čtenářské gramotnosti a navíc ve spolupráci se speciální pedagožkou logopedické služby.
Díky kvalitnímu vybavení mohou žáci hojně využívat výukové programy buď
na interaktivní tabuli nebo v PC učebně.
Běžnou výuku rozšiřujeme o vzdělávací pořady pro děti, jako jsou například Dopravní výchova, Recyklace hrou, Péče o zuby, Prevence užívání alkoholu a mnohé
další. A do konce školního roku nás čeká ještě celá řada akcí!

Recyklace hrou
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Děti s vodicími psy pro nevidomé ze školy manželů Dvořákových

V rámci volnočasových aktivit zajišťujeme kroužek zábavné matematiky, keramiku a sportovní kroužek. Pronajímáme též prostory agenturám, díky nimž můžeme nabídku rozšířit o taneční kroužek, vědecké pokusy a angličtinu.
Stejně jako v minulých letech probíhá v naší škole cvičení žen, zumba a nově
cvičení Pilates.
V závěru roku se již tradičně zúčastňujeme rozsvěcení vánočního stromu a navštěvujeme předvánoční výstavu v Rajhradě. A poté už čekají na nás dospělé, ale
hlavně na děti zasloužené dny volna, ne však na dlouho. Vždyť hned v lednu přijde
první významnější hodnocení – pololetního vysvědčení.
Závěrem bych ráda poděkovala všem, kteří jakkoliv přispěli ke zlepšení podmínek a prostředí výuky v naší škole. Velmi si vážíme všech finančních darů i ochoty
pomoci.
Současně děkuji představitelům obce za vstřícný přístup a všem zaměstnancům
Základní 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
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Mateřská škola
Naše mateřská škola je
v provozu téměř 30 let.
Provoz mateřské školy
byl zahájen
12. března 1985. V roce
2010 proběhla rekonstrukce školy, během které byla vyměněna okna,
dveře, zhotovena sedlová
střecha a celý objekt byl
zateplen. Tím se výrazně
změnil vzhled naší mateřské školy. Pro zájemce
z řad dospělých, budoucí
i bývalé školáčky připravujeme k tomuto výročí
14. března 2015 Den otevřených dveří, při kterém
si můžete zavzpomínat u
fotografií a kronik. Přijďte
si prohlédnout naši barevnou školku nebo si i chvilku pohrát.
V letošním školním
roce se opět podařilo
umístit do mateřské školy
všechny místní děti, které
byly u zápisu. Odmítnout
jsme museli 18 dětí, které
se do naší školky hlásily
z okolních obcí. V naší
mateřské škole jsou velmi
dobré podmínky pro vzdělávání dětí – například
podnětné věcné prostředí
uvnitř v mateřské škole
i na venkovním dvoře.
Děti se cítí ve školce dobře, mají zde bezpečné sociální prostředí, je zde sta13

bilní kolektiv zaměstnanců. Jednou z podmínek kvalitního vzdělávání jsou i dobré
partnerské vztahy s rodiči.
Společně s rodiči a dětmi jsme byli na sobotní vycházce na Výhon; na konzultačních schůzkách jsme s rodiči probrali, jak se děti vyvíjejí, jaké dělají pokroky
i co je třeba případně docvičit, než půjdou do základní školy. Rodiče našich dětí
také připravili pro děti akci Uspávání broučků a poprvé i Průvod duchů a ducháčků
– obě akce s lampionky. Také zorganizovali ve spolupráci s Tazíkem v sokolovně
burzu dětského oblečení a z výtěžku zakoupili pro děti výtvarné pomůcky. Děkujeme J.
Rodiče a spřátelené firmy finančními prostředky přispívají i k obnově vybavení. Během kalendářního roku se podařilo díky panu Tischlerovi sponzorsky
vymalovat obě třídy včetně příslušenství. Z příspěvků od firem rodičů byly
zakoupeny nové předělovací stěny mezi dětské záchody. V letošním školním
roce jsme dostali do třídy Žabiček televizor a DVD přehrávač. Na Vánoce mají
děti pod stromečkem nové hračky, pomůcky a knihy, tak aby se mohly nahradit
opotřebované a aby vybavení pomůckami nebylo zastaralé a odpovídalo potřebám dětí. Děkuji všem rodičům, že nám pomáhají zlepšovat prostředí pro pobyt
svých dětí.
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Kromě rodičů, naší základní školy, zřizovatele i letos spolupracujeme se soukromou klinikou Logo. Hned v září nám Bc. Uhrová provedla odborné vyšetření výslovnosti všech dětí od 4 let věku. Některým rodičům doporučila docházet
s dítětem do logopedické ambulance v Židlochovicích. Snažíme se, aby děti,
než půjdou do základní školy, zvládly správnou výslovnost všech hlásek. Proto
jsme v letošním školním roce zařadili v odpoledních hodinách kroužek Povídálek pro procvičování výslovnosti dětí.
Co všechno již děti v letošním školním roce prožily?
Kromě běžných dnů ve školce navštívily divadlo Radost v Brně, zhlédly ve
školce 3 pohádky divadla Šikulka, vystoupení kouzelníka Katonase, připravovaly, pekly a jedly štrůdl, užily si Hnědý den, Mikulášskou besídku. Předškolní
děti vystupovaly při Vítání občánků na Obecním úřadě, v základní škole se
byly podívat při Pasování prvňáků, aktivně se také zapojily do programu Já
nic, já muzikant společně s dětmi ze základní školy. V Památníku písemnictví
v Rajhradě jsme s předškolními dětmi byli na výstavě Od Ferdy po Jonatána
s programem pro děti. Nové děti si ve školičce pěkně zvykly, našly si kamarády
a postupně se zapojují do nabízených aktivit.
Z dalších kroužků máme v mateřské škole angličtinu Frog a taneční kroužek
Rytmik.
Tolik informace o některých našich aktivitách. Připomínám, že fotografie
z našich akcí i krátká videa z aktivit v mateřské škole lze zhlédnout na našich
webových stránkách.
Během vánočních prázdnin bude naše mateřská škola uzavřena stejně jako
základní škola od 22. prosince do 2. ledna.
Přeji všem pěkné prožití vánočních svátků a hodně zdraví v novém roce.


Věra Kopčáková

Sponzor slavnostního rozsvěcení
vánočního stromu 2014
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Sdružení aktivních seniorů Vojkovice
Vážení spoluobčané,
rok uplynul jako voda a máme tu celoroční bilancování.
V letošním roce jsme navštívili čtyři divadelní představení, byly to převážně komedie. Kromě zábavy patří k naší činnosti pořádání poučných přednášek. Pozvali
jsme mezi nás Policii ČR, Mgr. Ivu Tycovou a také praktickou lékařku MUDr. PhDr.
Zdeňku Novákovou, PhD.

Naše seniorky se aktivně podílejí na veškerém dění v obci. Například pomáhají na
dětském plese, na akci s názvem: „Den pro Vojkovice“, pomáhají při úklidu po tradičních hodech a v neposlední řadě vypomáhají při Svatohubertské mši.
K velké oblibě patří celodenní zájezdy. Letos jsme navštívili Kroměříž, byli na hradě Veveří na brněnské přehradě, v Telči a na Macoše.
Pořádali jsme také náročné pěší túry po okolí. Letošní oslavu svátku ke Dni matek
nám opět zpestřily svým vystoupením děti ze základní školy v naší obci. Pozváním
pěveckého sboru „Mužáci“, dne 15. prosince, rok 2014 zakončíme.
Do nového roku 2015 přeje Sdružení aktivních seniorů všem pevné zdraví a také
štěstí.
Za Sdružení aktivních seniorů


Věra Navrátilová, Radka Kubátová

Tradiční pomoc seniorů při organizaci Vavřineckých hodů
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SK Vojkovice –
Nejmenší vesnice mezi městy
Vážení občané a sportovní přátelé, jsem rád, že se spolu
s vámi můžeme opět po roce poohlédnout za děním okolo
našeho sportovního klubu. Každá sezóna, každý náš zápas
v každé kategorii přináší spoustu emocí, a nejen těch pozitivních, ale také spoustu práce ve všech našich týmech (a že jich máme). Energii
nám dodává radost ze hry, radost z úspěchu, když se daří, a podpora fanoušků ze
širokého okolí.
Ohlédnutí začneme u A týmu našeho sportovního klubu, účastníka krajského
přeboru. Lodivod a trenér pan Jaroslav Minařík pro vás hodnotí jarní a podzimní fotbalovou část. Sezónou snů nazvali fanoušci úvodní působení našeho Áčka
v krajském přeboru a ocenili tak úspěch, který nikdo nečekal. Jarní část, navzdory
kvalitní přípravě, nebyla tak úspěšná jako ta podzimní, ale je třeba vzít v úvahu
úzký hráčský kádr a nečekané zranění tří hráčů základní sestavy. Příležitost tak
okamžitě dostali mladí hráči z našeho dorostu. Výchova a práce s mládeží koneckonců k A týmu, jako cíli, směřuje. Letošní podzimní část bohužel hned v úvodu
navázala na tu jarní, zranění hráči základní sestavy a omezené možnosti případných náhrad, znamenali pád dolů. Trenérovi je jasné, že druhý rok v této soutěži, kterou chceme rozhodně udržet, bývá nejtěžší. Prací na stmelení doplněného
kolektivu a herním úsilím vedl svůj tým na konci podzimu k lepším výsledkům.
Plánuje zlepšit kondici a herní průpravu na zimním soustředění a naším cílem je
umístění do 10. místa. Jeho díky patří zejména fanouškům za aktivní podporu,
i když se nedařilo a slibuje na krajské úrovni předvádět pěkný fotbal v „Nejmenší
vesnici mezi městy“. Obci patří za podporu největší dík a odměnou je její propagace a dobrá reklama.
V družstvu muži B vše běží tak, jak má. Aby ne. Silná generace hráčů vedená Olinem Komínkem mladším, má za sebou nejednu úspěšnou sezónu a tak není divu, že
v tabulce své soutěže přezimují do jarní části na třetím místě. Rezerva mužů je také
šancí pro mladé hráče aktivně vstoupit do dospělého fotbalu.
Spokojen s výkony dorostenců je jejich trenér František Furch. V hodnocení podzimní části konstatuje, že tým opustilo 5 dorazových hráčů a téměř polovina základní sestavy je tedy nová. Navzdory této obměně se dorostenci v krajské soutěži
prezentují velice dobře. Ve většině utkání své soupeře přehrávají, jen je někdy nedotáhnou do vítězného konce. Tento mladý tým má před sebou ještě dva a půl roku,
bez výraznějších změn. Trenér je přesvědčen, že jeho svěřenci naváží na výborné
výsledky svých žákovských let a jejich výsledky a výkony budou dělat reklamu
klubu i obci.
Starší žáci to nemají ve své A třídě krajské soutěže jednoduché. Po odchodu silného ročníku do kategorie dorostu se nepodařilo kádr dostatečně doplnit. Také nedo17

Vítězové turnaje mladších přípravek o pohár starostky obce Smržice

statek hráčů pro častější střídání je příčinou jejich umístění ve spodní části tabulky.
Nicméně není proč věšet hlavu. Hráči jsou to šikovní a pokud na sobě budou ve
spolupráci s kvalitním trenér pracovat a pokud se podaří rozšířit jejich řady, mají
své sportovní úspěchy jistě před sebou.
U mladších žáků je již stabilně ordinován výživný trénink a celková příprava
v podání trenéra Zdeňka Valnohy. Také on by potřeboval doplnit hráče, konkrétně ročníky 2002 a 2003. Progres hráčů, kteří opustí fotbalovou přípravku a pracují
u něj, je zcela zřejmý. Navzdory užšímu kádru drží mladší žáci chvályhodný střed
tabulky své soutěže. Rodiče a fanoušci byli v podzimní části opakovaně svědky napínavých a kvalitních střetnutí, často s vítězným koncem pro nás. Vítězství nad rezervou Svratky Brno či výborně hrajícím Ivančicím byly ozdobou jejich podzimních
výkonů. I v budoucnu budou jistě hráči mladších žáků těžit z této fotbalové přípravy.
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Nyní ke kategorii v poslední době nejúspěšnější (při hodnocení je třeba brát ohled
na rozdílnost soutěží ostatních týmů), kategorii přípravek. Roman Hanzlík a Libor
Frank převzali otěže fotbalové předpřípravky nejmladších shooterů našeho klubu.
Jak jinak než formou her a zábavy koordinují první kroky možných posil ligových
klubů, vždyť dresy se jmény jejich vzorů světového formátu se to na jejich tréninku
jen hemží.
Máte také děti, které si chtějí fotbal na našem hřišti vyzkoušet? Neváhejte a obraťte na trenéry. Jistě rádi uvítají další posily z ročníků 2007 – 2009.
Mladší přípravku našeho klubu vedenou Radimem Hanzlíkem není třeba představovat. Vítěz zimní ligy Brno-venkov v Žabčicích, medailista několika turnajů,
vítěz své skupiny přípravek, stříbrný medailista soutěže okresního přeboru atd. Pro
ty, kteří nesledují naše stránky nebo infokanál, si dovolím okomentovat alespoň
dva větší turnaje, na konci kterých se úspěch jen blýskal. Druhý ročník turnaje
s názvem Klučka cup (turnaj pořádá ve spolupráci s naším klubem a dalšími nadšenci pan Petr Klučka), je prvním z nich. Našimi soupeři ve skupině turnaje byli
krom okolních klubů, také soupeři z Čech a Rakouska. A nestačili se divit, jaký tým
to skromná víska má. I když se naši soupeři natahovali po úspěchu jako houser po
ječmeni, ze skupiny a čtvrtfinále jsme je jednoznačně vyprovodili. Ve finále nám
oplatila loňskou porážku RAFKa a i druhé místo je jednoznačný úspěch. Vrcholem
uplynulé sezóny, dle mého názoru, byl mezinárodní turnaj ve Smržici. Velká města
České a Slovenské republiky vyslala své hráče ročníku 2006, aby nakonec smekla
před tím nejmenším. V naší skupině jsme se s nimi moc nemazali a postupně porazili města Kralice na Hané, Moravskou Třebovou, slovenský Senec a Olšany u Prostějova. S jídlem rostla chuť a tak jsme v dalších utkáních připravili o body města
Svitavy a Hranice. Remíza s favoritem turnaje zo Slovenska MFK Dubnica nám
pak ke zlatu stačila. Dámy a pánové, jen těžko uvěřitelné se stalo skutkem. Klub
z malé vesnice nechal za sebou velká města a skutečně jsme ty medaile (a obrovský
pohár od starostky Smržice) přivezli. Trenéři ostatních celků jistě do noci googlili
pro ně dosud neznámý název SK Vojkovice. No, zřejmě slušný oddíl …
Starší přípravka „jen potvrdila“ vítězstvím zlatý double našich přípravek v zimní
halové lize Žabčice a přidala pár medailí z turnajů. Kvalitně a především pohledně hrajeme v naší soutěži výběru okresních přípravek. S trenérem Lubošem Konečným se snažíme hledat příležitosti pro rozvoj našich hráčů podporou mladších
žáků, výběrech OFS a oplácenou výpomocí spřátelených klubů.
Co na závěr: Určitě požádat kolegy se zastupitelstva o zvýšení aktivit v souvislosti se sportovní halou. Kvalitní venkovní zázemí našeho klubu, které není jednoduché a hlavně levné celoročně udržovat, je vynikající většinu sezóny. Nicméně pro
pohyb a sport v zimním období, zejména mladších dětí, je nutné disponovat vnitřním sportovištěm. Přáním sportovního klubu, které zaznělo z úst předsedy klubu
pana Romana Běláka, je přilákat více fanoušků z naší obce na naše zápasy, protože
pro tyto je náš fotbal především. Ultrapevné zdraví, úspěchy nejen ty sportovní
a pohodové Vánoce vám přeji za celý sportovní klub.

Richard Večeřa
19

Tenisový klub Vojkovice

Vzpomínka na 8. ročník tenisového turnaje Vojkovice - open

Tentokrát jsme uvítali vzácnou návštěvu - turnaje se aktivně zúčastnil pan Vlastimil
Štěpánek, otec našeho daviscupového reprezentanta Radka Štěpánka. Přivezl na ukázku trofej - malou „salátovou mísu“. O tu jsme nehráli, ale pouze obdivovali.
MUDr. Petr Kolegar

V

ážení spoluobčané,
Tenisový klub Vojkovice
Vám všem přeje
pevné zdraví, klid
a pohodový rok

2015
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Díky Vám Tříkrálová sbírka
opět pomůže potřebným
V těchto dnech vrcholí přípravy již patnáctého ročníku
Tříkrálové sbírky, která odstartuje s novým rokem a potrvá do 14. ledna 2015. Jde o největší dobrovolnickou akci
v zemi, která je součástí tradice a umožňuje veřejnosti podílet se spolu s Charitou na pomoci lidem v nouzi.
Prostředky z Tříkrálové sbírky každoročně významně přispívají k udržení, zkvalitnění a rozšíření nabídky sociálních a zdravotních služeb v regionu poskytovaných
Oblastní charitou Rajhrad.
Z prostředků TS 2015 bude pořízeno vybavení nového zařízení Chráněného bydlení sv. Luisy určeného pro osoby s demencí, jehož provoz bude zahájen v lednu 2015.
Další prostředky pomohou nevyléčitelně nemocným v hospici sv. Josefa například
příspěvkem na nákup léků proti bolesti a zdravotnického materiálu, podpoří činnost
dobrovolníků, kteří jsou nedílnou součástí hospicového týmu a také zajistí provoz
odborného sociálního poradenství, které je zdarma poskytováno osobám dlouhodobě
pečujícím o nevyléčitelně nemocné.
Díky Vašim darům bude možné přispět na provoz charitní pečovatelské a ošetřovatelské služby v regionu a usnadnit tak život seniorům a lidem se zdravotním znevýhodněním, kteří z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení
potřebují pomoc druhých.
Peníze pomohou mládeži ohrožené negativními společenskými jevy, kterým se věnují sociální pracovníci Nízkoprahového centra Vata v Židlochovicích. Část výtěžku
poputuje také do salesiánského střediska Don Bosko Hospet v Indii, které vyhledává děti zneužívané k práci, poskytuje jim pobytovou službu, roční základní školní
vzdělávání, zdravotní péči a stravu a ve spolupráci s rodinou následné umístění do
klasických škol.
Další prostředky budou věnovány na pomoc rodinám s více dětmi v nouzi a v případě živelných katastrof na humanitární pomoc v České republice a zahraničí. Více
o podpořených projektech najdete na www.rajhrad.charita.cz.
Oblastní charita Rajhrad děkuje Vám všem, kteří vlídně přijmete koledníky, otevřete svá srdce a štědré dlaně a pomůžete tak mnoha potřebným a lidem v nouzi.
Velké díky patří i samotným koledníkům, kteří věnují nezištně svůj čas ve prospěch pomoci druhým.
Tříkrálovým koledníkům požehná otec biskup Mons. Vojtěch Cikrle při mši svaté
na Petrově v pátek 2. ledna v 15 hodin. Tato akce je spojena s losováním kolednické
soutěže a pro koledníky je připraveno teplé občerstvení.
V neděli 4. ledna v 18 hodin můžete na programu ČT 1 shlédnout přímý přenos
Tříkrálového koncertu z Městského divadla v Brně.
Podpořit Tříkrálovou sbírku můžete také zasláním dárcovské SMS KOLEDA na
číslo 87 777.
Koordinátorka sbírky za OCH Rajhrad:
Ing. Hana Bělehradová, mobil: 737 220 085, hana.belehradova@rajhrad.charita.cz
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Jubilea
Narození

Hloušek Dalibor		
Valenta Dominik		
Hornová Aneta		
Sisr Lukáš		
Schwartz Sebastian Dougal
Fuchs Radek		
Režná Valentýna		

Úmrtí

Kleinová Marie
Saitlová Božena
Furchová Lydie
Skalská Antonie

Březina Adam
Lang Matěj
Dziedzinská Linda
Irein David
Holováčová Ema
Černý Antonín
Krejčí Ema

1/12/2014
2/21/2014
3/8/2014
5/21/2014

Hamzová Eliška
Steinbock Miloš
Rumpová Božena
Cupák Marek

Jubilea od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014
Darolík Pavel
Hanzlíková Milada
Schwarz Vladimír
Valderová Dana
Drabálek Zdeněk
Tichá Alena
Dubina Jan
Šafrová Jarmila
Mazánek Jaroslav
Pokorová Jaroslava
Černá Milada
Pokora Jiří
Krbálek Miroslav
Fatulová Anna
Kresová Anna
Fabiánková Věra
Kresa Vítězslav
Waidhoferová Věra
Šedivá Zdeňka

8/22/2014
10/27/2014
11/18/2014
11/29/2014

Kleinová Božena
Tichý Petr
Iránková Miloslava
Strouhal Jaroslav
Nováková Jarmila
Štěpánková Hana
Němec Stanislav
Malý Jaroslav
Lemon Albín
Krišpínová Anna
Nečasová Anna
Bohatá Marie
Kresa Karel
Bohatý Miroslav
Juránková Anna
Dupčík Aleš
Krejčí Marie
Cach Milan
Tomanová Anna

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
65
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65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65

Elsnerová Hana
Osička Jaroslav
Večeřová Věra
Polčáková Svatava
Menšíková Marie
Černík Rostislav
Kadlec František
Němec Oldřich
Blatná Anna
Beránková Antonie
Bureš Bedřich
Opálková Marie
Švábíková Jarmila
Wagner Vilém
Štěpánek Jiří
Veselá Jana
Konečný Jaroslav
Weiss František
Kosina Petr
Buchtová Alena
Kratina Zdeněk
Bělík Jan
Bělíková Jitka
Bedřichová Marie
Tyc Josef
Furch Rostislav
Hamza Mikuláš

Marčíková Marta
Kolegarová Zdeňka
Jirák Jan
Papoušková Hildegarda
Drobílek Jan
Sosnarová Marie
Papoušek Radislav
Burešová Josefa
Čupová Ludmila
Franěk Václav
Kolegar Antonín
Gazdová Amalie
Sehnalová Marie
Janíčková Miluše
Egerlová Marie
Čupová Anděla
Suchánková Květoslava
Macková Marie
Macková Věra
Dohnalová Marie
Macka Ladislav
Vondráková Olga
Čadílková Anna
Černá Františka
Broskvová Jiřina
Hrdá Pavla
Šindelář Jan

65
65
65
65
65
65
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
75
75
80
80
80
80
80
81
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81
81
81
82
82
83
83
83
83
83
83
85
85
85
85
86
86
87
87
88
88
88
89
89
90
92
93

Vodné a stočné v dobrovolném svazku obcí
a měst Vodovody a kanalizace Židlochovicko
na rok 2015
Valná hromada VaK Židlochovicko na svém zasedání 26. 11. 2014 schválila výši
vodného a stočného na rok 2015. Ceny vodného i stočného zůstávají v cenové úrovni
roku 2014. V následujících letech bude vývoj cen ovlivňován pouze mírou inflace za
předchozí rok oficiálně stanovenou Českým statistickým úřadem.

Karel Klein, místopředseda

DSO VaK Židlochovicko vodné 2015

2014

2015

Plán

Plán

1.

Nájemné

(tis. Kč)

3 751

4 744

2.

Opravy

(tis. Kč)

2 373

1 590

Náklady VAS, a.s.

(tis. Kč)

3 923

4 023

71

64

1 744

1 818

102

104

1 430

1 450

576

587

8 238

7 977

–287

–302

– energie
3.

– provozování a údržba
– laboratoře
– režie
– ostatní náklady

4.

Převzatá voda

(tis. Kč)

5.

Voda předaná Opatovice

6.

Náklady celkem

(tis. Kč)

17 998

18 032

7.

Výkony

(tis. m3)

434

435

8.

Nákladová cena

(Kč/m3)

41,47

41,45

9.

Cena vodného bez DPH

(Kč/m3)

41,99

41,99

15 %

15 %

48,29

48,29

DPH
Cena vodného včetně DPH

(Kč/m3)
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Židlochovicko stočné

2014

2015

Plán

Plán

1.

Nájemné

(tis. Kč)

3 751

4 744

26,5 %

2.

Opravy

(tis. Kč)

2 373

1 590

-33,0 %

3.

Náklady VAS, a.s.

(tis. Kč)

3 923

4 023

2,5 %

71

64

–9,9 %

1 744

1 818

4,2 %

102

104

2,3 %

1 430

1 450

1,4 %

576

587

1,8 %

8 238

7 977

–3,2 %

–287

–302

5,1 %

(tis. Kč)

17 998

18 032

0,2 %

m3)

434

435

0,2 %

– energie
– provozování a údržba
– laboratoře
– režie
– ostatní náklady
4.

Převzatá voda

5.

Voda předaná Opatovice

6.

Náklady celkem

(tis. Kč)

7.

Výkony

(tis.

8.

Nákladová cena

(Kč/m3)

41,47

41,45

–0,0 %

9.

Cena vodného bez DPH

(Kč/m3)

41,99

41,99

0,0 %

15%

15%

48,29

48,29

DPH
Cena vodného včetně DPH

(Kč/m3)

0,0 %

Rekonstrukce kulturní památky „Boží Muka“
Obec Vojkovice získala prostřednictvím obce s rozšířenou působností (Město Židlochovice), příspěvek na obnovu kulturní památky „Boží Muka“ ve výši
70 000 Kč.
Na základě restaurátorského posouzení stavu památky, byla uzavřena smlouva
o dílo s panem Jiřím Zimovčákem. Práce probíhaly v měsících září a říjnu. V úterý
14. října byla rekonstrukce oficiálně dokončena. Závěrečné prohlídky se zúčastnila Ing. Hana Hanzlíková z Odboru kultury MěÚ v Židlochovicích, paní Zoja
Matulíková z Národního památkové ústavu, akademický malíř Libor Jaroš, který
prováděl restaurování fresek v nikách pan Jiří Zimovčák (rekonstrukce štukových
omítek a stabilizace pískovcových prvků).
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Boží Muka před rekonstrukcí v roce 1996

Boží Muka před rekonstrukcí v roce 2014

Na místě bylo dohodnuto, že kolem soklu sakrální stavby bude umístěna nopová
fólie, zhotoven cca 50 cm široký okapový chodník z kačírku, který bude zabraňovat
mechanickému poškozování a současně bude odvětrávat provlhlou dolní část stavby.
Tyto činnosti následně provedl pan Michal Hromec.
Dnes je Boží Muka opět v takovém stavu, v jakém ji všichni, jak pevně věřím, rádi
vidíme. Viz foto obálce
Náklady na obnovu památky celkem:
236 495,- Kč
Dotace z Ministerstva kultury ČR: 	  70 000,- Kč
Vlastní zdroje: 				
166 495,- Kč
Stojí za úvahu, zda by se interval obnovy neměl zkrátit alespoň na 5 let. Náklady by
potom nemusely být tak výrazné.
Karel Klein, starosta
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Dobrý den vážení přátelé, nazdárek kamarádi,
Po dlouhé době Vás opět všechny srdečně zdravím. Tak se
nám sešel rok s rokem a zase nastal čas bilancování a hodnocení našich předsevzetí, slibů a snah. Čas, kdy se každý z nás
snaží ukázat, jak byl pilný, hospodárný nebo úspěšný. Víte,
nechtělo se mi právě tuto soutěžní disciplínu podporovat. Zdá
se mi to malicherné. Na druhou stranu však spousta z vás nemá
o činnosti našeho oddílu vůbec žádné informace a toto je vlastně jediný způsob jak je získat. Omlouvám se tedy všem, že neposkytujeme příspěvky do Info. kanálu. Snad se to v budoucnu
trochu zlepší. 
Začnu tedy hned z kraje strohými fakty. Tazík má k dnešnímu dni registrovaných
35 dětí, 19 řádných členů oddílu, z toho 6 školených vedoucích a 4 instruktory mládeže. V uplynulé sportovní sezoně jsme se zúčastnili postupových soutěží, kdy starší
žáci skončili na úrovni krajského přeboru a mladší nás reprezentovali na mistrovství
ČR v požárním sportu mládeže v Přerově. Nově nám v letošním roce začala působit
přípravka a dorost. Plyne z toho, že už máme čtyři soutěžní kolektivy a náš „Tazibusek“ jezdí na všechny akce řádně naplněný a nezbývá nám v něm místo ani pro
doprovod v podobě skvělých maminek, které vytvářejí pohodu na soutěžích a někdy
také soutěžní atmosféru pořádným fanděním. Máme je rádi a jsme jim vděčni, že nás
doprovázejí.
Ani po ukončení soutěžní sezony však oddíl nezahálí, jak by si mohl někdo myslet.
Léto se neslo v duchu cykloturistického putování po České Kanadě, letního táboření
v Bílých Karpatech nebo třeba topografického kurzu. Na podzim pak branný závod,
podzimní táboření s krycím názvem „Nedočkavé vánoce“ či prodloužený víkend na
opatovské základně. Do výčtu akcí bychom ještě mohli zmínit halovou soutěž jednotlivců Soptík 2014, kde v silné konkurenci asi 300 soutěžících naše dorostenky získaly
přední umístění na 6., 8., 9. místě a starší i mladší žáci se pohybovali do první čtvrtiny
výsledkové listiny.
V uplynulém roce se nám také podařilo získat dotaci z Jihomoravského kraje na
pořízení nového sportovního vybavení a ochranných prostředků. Za získané peníze
jsme dětem pořídili sportovní přilby, nové hadice pro požární útok i pro štafetu, překážky a další výbavu potřebnou pro zdokonalování jejich výkonosti a pro zajištění
bezpečnosti .
Za zmínku jistě stojí i příjemný zážitek ze „setkání Vojkovic“, které se konalo v červnu ve Vojkovicích nad Ohří. Náš spolek byl součástí delegace vyslané reprezentovat
naši vesničku, milou, krásnou, moravskou. Dovolím si říct, že jsme přispěli k vytvoření pohody a k navázání dobrých přátelských vztahů. Pro ty, kteří nevědí, o jakou
akci šlo, se to pokusím v krátkosti vysvětlit. V naší republice se nacházejí čtyři obce
s názvem Vojkovice a tyto vesnice, respektive jejich obyvatelé se snaží setkávat a spolupracovat na úrovni kulturní a společenské. Letošní setkání bylo třetí v řadě a konalo
27

se v již zmíněných Vojkovicích
nad Ohří. Trvalo celý víkend od
pátku do neděle. Moderovaný
program byl plný her, soutěží
a zábavy, ale nechyběl ani prostor na představení jednotlivých
obcí, jejich aktivit a dosažených
úspěchů. Naše parta se k tomu
všemu postavila s typickou moravskou pohostinností a brzy se
stal tazíkuv modrý stan ústředním bodem pro setkání všech
starostů a zástupců obcí. Dlouho
do noci se pak probírala různá
společenská témata a zkušenosti z práce s dětmi, s různými
zájmovými spolky nebo třeba
i témata sociální problematiky.
Celé setkání se neslo v duchu
dobré nálady a skvělé atmosféry. Rádi na to vzpomínáme. Pan
starosta z Vojkovic n/Ohří nasadil laťku dost vysoko a předal
nám pomyslné žezlo v pořádání
setkání. Ano ano, v roce 2015 je
to na nás. Těšíte se, já se těším
převelice .
Zamýšlel jsem se nedávno nad rokem, který nám pomalu končí. A napadlo mě,
že vůbec nekončí pomalu. Žene se tryskem divokého hřebce, který je snad poháněn
neznámou touhou vyhrát závod a být už v cíli. Žene se kupředu nezadržitelně už od
okamžiku, kdy začal vládnout. Já si snad ani nepamatuji rok, který by tak rychle
uplynul a provázely jej tak dramatické události a změny v osobních životech lidí. Ne
nadarmo je rok 2014 podle čínského kalendáře rokem Dřevěného koně. Výklad je
takový, jaký jsme mnozí zažili. Má stejný počet měsíců, stejný počet dní a hodin, ale
přesto uteče nejrychleji v historii. Byl to rok uspěchaný, plný shonů a konfliktů. Proto
je dobře, že nový rok bude ve znamení Kozy. Ať již šplhá po skalnatých horách nebo
spásá šťavnatou trávu na loukách, vyzařuje z Kozy vždy spokojenost. Bez ohledu na
možná nebezpečí je koza ve svém nitru šťastná a její dobrá nálada ovlivní celý příští
rok, který tak nabízí naději, smíření a zhojení starých ran.
Já Vám všem přeji, aby ten nový rok byl opravdu klidný a šťastný.
Na závěr bych si dovolil jeden citát :

„Jednej tak, abys byl šťastný, ne aby ses šťastným jen zdál…“
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Váš Tazík

Vojkovická vrbovna – jižní mokřad

Vojkovická vrbovna – jižní mokřad

Červnové rozloučení se školkou
Vojkovický zpravodaj – vydává Obec Vojkovice

