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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

je po prázdninách, letní dovolené má většina z nás za sebou a je tu babí léto. Nebude 
to dlouho trvat a v supermarketech se objeví čokoládové figurky Mikuláše a vánoční 
ozdoby.

Letošní léto přineslo do naší zeměpisné polohy tropické klima. Zatímco milovníci 
tepla si vysoké teploty užívali u vodních nádrží a na koupalištích, spousta z nás se jen 
malátně potácela a nechala se ovívat průvanem domácích ventilátorů. Doufejme jen, 
že se nenaplní staré přísloví „horké léto – studená zima“.

Nyní se pokusím se o rekapitulaci toho, co se od začátku roku v obci událo.

Slavnostní uvítání občánků do života
V sobotu 14. března byli v zasedací místnosti slavnostně uvítání do života tito malí 

občánci obce Vojkovice. 
 AMÁLIE VYKLICKÁ
 DALIBOR HLOUŠEK 
 LINDA DZIEDZINSKÁ 
 DAVID IREIN 
 EMA KREJČÍ 
 EMA HOLOVÁČOVÁ 



1

 Občánky uvítal starosta obce, předsedkyně kulturní komise paní Lenka Komínková 
a členka kulturní komise paní Zuzana Blatná.

Slavnostní událost zpříjemnily svým vystoupením děti ze základní školy.
Poté se rodiče dětí zapsali do pamětní knihy a v závěru obdrželi jak děti, tak i rodiče 

drobné upomínkové předměty a finanční příspěvek na pleny.

Den pro Vojkovice
V sobotu 11. dubna se ve Vojkovicích za krásného jarního počasí uklízelo. Občanské 

sdružení Tazík ve spolupráci se školou a obcí uspořádalo už dvanáctý Den pro Vojko-
vice. Téměř 50 účastníků od těch nejmenších až po dospělé se pustilo do úklidu obce. 
Vedle množství nedopalků od cigaret a papírků od bonbónů našli sběrači různé další 
věci, které do přírody nepatří: pet lahve, sklo, ale i ošacení a domovní odpad. Ač máme 
k dispozici sběrný dvůr, kam může každý obyvatel obce svůj odpad odvézt, spousty ho 
končí v přírodě. Sběrači nasbírali v obci skoro plný kontejner. 

Za odměnu si malí i velcí mohli přijít odpoledne posedět, zasoutěžit a opéct špeká-
ček na školní dvůr.
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V  souvislosti s  úklidem obce bych také rád zmínil každoroční úklid větrolamů  
(extravilán obce), který provádí desetičlenné myslivecké sdružení a  jeho přízniv-
ci, popřípadě rodinní příslušníci. Úklid odpadů zde má co do objemu a hmotnosti  
podstatně větší rozměr, protože odhodit stará kamna nebo pneumatiky v  zástavbě  
si snad nikdo nedovolí. V letošním roce jejich akce proběhla 11. dubna.

Moje poděkování patří jak dětem a rodičům, kteří se podílejí na úklidu obce, tak 
i myslivcům.

Jelikož jsem celoživotním optimistou, pevně věřím, že čuňat v lidské kůži bude ubý-
vat a že se opět zařadíme mezi kulturní elitu v Evropě, kam jsme v dávné minulosti 
bezesporu patřili.

Setkání obcí s názvem Vojkovice
Ve dnech 4.–6. července 2015 se v zahradě základní a mateřské školy uskutečnilo 

setkání obcí s názvem Vojkovice. V České republice jsou Vojkovice čtvery. Vojkovice, 
okres Karlovy Vary, Vojkovice, okres Mělník, Vojkovice, okres Frýdek-Místek a Vojko-
vice, okres Brno-venkov. Jednalo se v pořadí již o třetí setkání, tentokrát na naší půdě. 
V příštím roce budou hostitelskou obcí Vojkovice z okresu Mělník.

Hlavní program probíhal v neděli 5. července 2015 a je třeba zdůraznit, že byl do-
konalý od rána až do pozdních večerních hodin. Všichni přítomní se mohli zúčastnit 
řady soutěží, například soutěže v pojídání pálivých až ohnivých kuliček, měli možnost 
zhlédnout vystoupení Železného Zekona, ukázku střelby z luku na cíl, předváděcí jíz-
du hadraplánů či dětské divadlo. Velmi zajímavá byla též ukázka dovedností vodicích 
a asistenčních pejsků ze školy manželů Dvořákových. A komu ještě po vyčerpávajícím 
tropickém dnu zbývaly síly, mohl si ve večerních hodinách zaskotačit v rytmu popu 
i rocku.

Čepovalo se dokonce i  vojkovické pivo z  pivovaru U  Koníčka z  Vojkovic, okres  
Frýdek-Místek, které přivezl osobně majitel pivovaru pan Mojmír Velký.

Během oficiální části nedělního programu vyjádřili zástupci obce svoje poděkování 
mladým TAZÍKŮM za výbornou reprezentaci obce v hasičských soutěžích a předali 
jim drobné upomínkové předměty. Mladí TAZÍCI se na přeboru Moravy umístili na  
I. místě a na mistrovství České republiky v Hlinsku skončili čtvrtí.

Bezesporu největší uznání a poděkování patří Dušanu Spáčilovi a celému jeho 
realizačnímu týmu za naprosto bezchybnou a  dokonalou organizaci celé akce,  
kde skutečně nebylo jediné hluché místo. 

To, co dalo vojkovickému setkání hořkou příchuť a do velké míry deklasovalo Duša-
novo úsilí a pořadatelskou dřinu, byla malá účast místních Vojkovičáků.

Pevně věřím, že jediným důvodem malé účasti nebylo nic jiného než pekelné vedro.
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Oprava havárie kotelny v budově OÚ ve Vojkovicích
V měsíci červenci proběhla v budově OÚ oprava kotelny, která byla v havarijním 

stavu. Současně s tím byla provedena výměna horizontálních rozvodů TUV v suterénu 
budovy. V kotelně se původně nacházely 2 kotle DESTILA DPL 31 z roku 1993, které 
místy prolínaly stejně jako rozvody topné vody v suterénu budovy.

Nyní je kotelna vybavena setem 2  kondenzačních kotlů o  výkonu 2  x 45 kW. 
Horizontální potrubí v  suterénu budovy bylo vyměněno. Součástí dodávky bylo 
také kompletní vybavení pro osazení kotlů do kaskády, vyvložkování komínů 

Paní ředitelka ZŠ a MŠ štípá špalek na hlavě Železného Zekona.  
Tentokrát Zekon přežil.
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a  odvedení kondenzátu do odpadního potrubí v  prostorách kotelny. V  kotelně 
je umístěn a  do systému zapojen plynový zásobníkový ohřívač TUV 300 l, kte-
rý nahradí 2  zásobníkové elektrické ohřívače a  8 kusů průtokových elektrických  
ohřívačů.

Celkové náklady činily 325 508,15 Kč vč. DPH.

Vydařené Vavřinecké hody 2015
Ve dnech 7.– 9. srpna již tradičně propuklo v obci Vojkovice hodové veselí. V letoš-

ním roce bylo ve znamení tropického horka. Nicméně na skutečnosti, že se jednalo 
o jedny z nejvydařenějších hodů, to nic nezměnilo. 

Hlavní zásluhu na jejich vysoké úrovni měli vojkovičtí stárci vedení prvním stárkem 
Danielem Uhrem a první stárkou Kristýnou Kobzovou, včetně sklepníků.

Po celé tři dny předváděli dokonalé taneční kreace doplněné o  sobotní půlnoční 
show. Samozřejmě nesměla chybět ani nedělní dopolední Hodová mše svatá a v neděli 
podvečer bezchybně zatančená Moravská beseda.

Hodová účast byla přímo úměrná tropickému počasí. Pátečního posezení u cim-
bálové muziky Kalíšek se zúčastnilo cca 130 platících hodovníků. V sobotu se ná-
vštěva, podle informace pořadatele SK Vojkovice, pohybovala kolem 550 platících 
návštěvníků.
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Stárci a sklepníci 2015

Krojovaný průvod obcí
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 Původní stav – staticky narušená zeď opírající se pilíř sousední brány.

Velká škoda, že nedělní odpoledne většina občanů raději trávila u  bazénů 
nebo ve stínu svých domovů, protože tak přišli o krojovaný průvod a Moravskou  
besedu.

Na hodech participovala obec Vojkovice, která jako každoročně uhradila ná-
klady na zapůjčení krojů pro stárky a  cimbálovou muziku a  uhradila i  nákla-
dy na nedělní hudební produkci v  podání Blučiňáků. Sobota byla plně v  režii  
SK Vojkovice.

Velké poděkování patří Sdružení aktivních seniorů, bez jejichž přičinění by ko-
lem tanečního parketu a v jeho okolí nebylo možné nedělní program kvůli neváb-
nému prostředí vůbec uskutečnit. 

Nová zeď kolem sběrného dvora
V měsíci srpnu byla dokončena rekonstrukce staticky narušené zdi kolem sběrného 

dvora. Původní cihlové zdivo bylo nahrazeno betonovým plotovým systémem. Rov-
něž původní zkorodovaná brána byla nahrazena bránou z ocelových profilů povrchově 
upravených žárovým zinkováním.

Uvedl jsem velmi stručný výčet akcí, které jsou takzvaně viditelné nebo hmatatel-
né. V naší obci se však událo mnoho dalších aktivity v režii zájmových a dobrovol-
ných sdružení. Tyto subjekty byly osloveny, aby do vojkovického zpravodaje přispěly 
krátkou informací o  svojí činnosti. Avšak ne všechny tak učinily. Domnívám se, že 
většina občanů by se ráda seznámila s  tím, čím se místní zájmová sdružení během 
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Nový vzhled zdí kolem sběrného dvora.

roku zabývají, co se jim podařilo a  jaké jsou popřípadě jejich záměry do budouc-
na. K  tomu je pouze třeba, aby některý z  členů věnoval svůj čas k  napsání krátké-
ho příspěvku. Tím více si vážím těch, jejichž příspěvky jsou prezentovány na dalších  
stránkách.

Nyní se ve výčtu informací o dění v obci přesunu do současnosti. Za zmínku beze-
sporu stojí zahájení prací na budování „Dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu 
v MŠ Vojkovice“.

Proč zahrada v přírodním stylu? 
Návrh zahrady MŠ Vojkovice podporuje základní principy zahrady v  přírodním 

stylu se zaměřením na environmentální výchovu. Jedná se o zahradu, v níž jsou při 
výsadbě použity hlavně domácí dřeviny a rostliny, typické pro místo, kde se zahrada 
nachází. Budou se zde vyskytovat prvky, které podpoří domácí faunu a flóru. Péči o vý-
sadbu by v tomto případě měly za pomoci učitelek MŠ zvládat samotné děti. 

Všechny prvky použité v návrhu zahrady v přírodním stylu mají malé nároky na 
udržitelnost. 

 Zahrada v  přírodním stylu v  MŠ Vojkovice bude dále obsahovat prvky zaměřené 
na rozvoj dětské motoriky a děti budou mít také možnost kontaktu s přírodním mate-
riálem. Budou pozorovat faunu i floru vyskytující se v jejich zahradě. K tomu přispějí 
navrhované prvky jako hmyzoviště, pítka pro ptáky, vrbičkové stavby, kompostiště, ale 
i vysazené domácí kvetoucí a ovocné keře, ovocné stromy a podobně. Na všech těchto 
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prvcích mohou děti sledovat vývoj, kterým příroda prochází. U rostlin pak budou pozo-
rovat fáze kvetení, plodící dřeviny, přípravu na vegetační klid, období vegetačního klidu. 

V návrhu se počítá s  členěním do dvou ploch, kdy jedna je pojata jako zahrada, 
jak jsem zmínil výše, a v druhé budou zřízeny herní prvky – multifunkční prolézač-
ka se třemi věžičkami, dva balanční mosty, jedna rotační kladina, věž se skluzavkou 
a výlezy, balanční žabka, vahadlová houpačka, dva domečky, dvě houpadla na pružině 
a do současného vybudovaného okruhu budou umístěny dvě branky na minifotbal. 
Tyto herní prvky ze dřeva nahradí stávající kovové, plastové a jiné prvky, které neko-
respondují s námětem nové zahrady a s jejím zaměřením – PŘÍRODNÍ ZAHRADA  
V MATEŘSKÉ ŠKOLE.

 
Celkové výdaje na projekt činí 1 744 234,- Kč.
Podpora z prostředků OPŽP a státního rozpočtu představuje 1 437 713,- Kč.
Vlastní zdroje z rozpočtu obce budou 306 521,- Kč.
 
Termín dokončení stavby je plánován na 15. listopad 2015, tak jak vyplývá ze smlou-

vy o dílo se zhotovitelem stavby společností „Hřiště Brno, s.r.o.“
 
Kromě přírodní zahrady v MŠ Vojkovice bych rád zmínil i další akce, které se připra-

vují ať po stránce projektové dokumentace nebo již jsou na ně připravovány podklady 
pro vydání příslušných povolení vyplývajících ze stavebního zákona.

Jedním z takových záměrů je takzvané zklidnění dopravy v ulici Mácově a Spor-
tovní. Jedná se o  dokončení chybějící finální vrstvy komunikace v  ulici Sportovní 
a  její propojení s ulicí Blatnou. Tato část obce je zejména z důvodu každodenního 
využívání fotbalového areálu značně frekventována. Naším cílem je vybudovat zpo-
malovací práh a tak již v úseku od Boží muky dostat celou zmíněnou lokalitu do reži-
mu obytné zóny, kde rychlost vozidel nesmí překročit 20 km/hod a kde je možné dle 
potřeby umisťovat zpomalovací prahy bez svislého dopravního značení. Celý záměr 
je nyní v podobě studie a byly zahájeny projekční činnosti na projektové dokumentaci 
k územnímu řízení.

S ohledem na velké přesuny osob v rámci celé Evropy a zvýšený výskyt neznámých 
tváří na území naší obce je nezbytné investovat do zabezpečovacích zařízení a kamero-
vých systému a to zejména ve školce, v základní škole a v budově obecního úřadu. Z toho 
důvodu proběhlo výběrové řízení na zhotovitele těchto zařízení a byla vybrána společ-
nost LASO, spol. s.r.o. Vyškov, která podala nejnižší a  kvalitativně nejlepší nabídku.  
Realizace celého systému by měla proběhnout v měsících říjnu a listopadu tohoto roku.

Na úrovni Rady obce Vojkovice byly vyhodnoceny kvality chodníků na celém území 
obce. Mezi naprosto nejhorší patří chodníky v ulici Blatná, kde se s jejich opravami 
započne v měsíci říjnu.

Pracujeme na stavebním povolení na akci s dlouhým názvem „Návrh řešení pře-
chodu pro chodce ve Vojkovicích před školou, parkovací stání před vjezdem do are-
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álu školy a parkovací stání podél silnice III/15266“. Chaotické každodenní manévry 
některých rodičů, kteří své děti vozí do školy autem, jsou již na hraně bezpečnosti 
silničního provozu.

Připravujeme velký projekt s názvem „Regenerace vegetačních v prvků v k.ú. obce 
Vojkovice“. Řešené lokality leží v intravilánu i extravilánu obce. Pro návrh pěstebních 
opatření a vegetační úpravy bylo vytipováno celkem 9  lokalit, z  toho 3  lokality leží 
v intravilánu obce a 6 lokalit je v extravilánu obce. V extravilánu obce mimo její zasta-
věné území leží 2 lokality. Jednotlivé lokality jsou vedeny pod stejnými čísly v textové 
části, tabulkové a výkresové části, včetně fotodokumentace.

 
Lokality v intravilánu obce:
 1 – ul. Hlavní 
 2 – ul. Mlýnská 
 3 – ul. Nádražní (ZŠ) 
Lokality v extravilánu obce (rozptýlená zeleň):
 4 – ulice Mácova / Sportovní 
 5 – Vojkovický náhon 
 6 – silnice Vojkovice – Židlochovice 
 7 – AGRO Vojkovice 
 8 – ulice Sportovní 
 9 – ulice Rajhradská /Družstevní
 
Ve všech případech se jedná o novou výsadbu sídelní zeleně v místech, kde to umož-

ňují zabudované inženýrské sítě, dále pak o ozdravné nebo redukční řezy stromů, které 
svým stavem ohrožují bezprostřední okolí a o nezbytně nutné kácení porostů, které 
byly v minulosti vysázeny na nevhodných místech a nyní působí škody na technické 
infrastruktuře.

Cílem obce je připravit projekt ve velmi dobré kvalitě tak, aby splňoval kritéria a po-
žadavky Operačních programů životního prostředí a obec by na jeho realizaci mohla 
čerpat prostředky z evropských fondů.

Toto jsou z mého pohledu zásadní záležitosti, o kterých jsem Vás chtěl informovat. 
Je samozřejmě mnoho každodenních problémů, kterými se orgány obce zabývají, ale 
těmi snad není vhodné se právě chlubit. Zmíním se velice kulantně. Jsou mezi námi 
občané, a není jich naštěstí mnoho, kteří dokáží celý obecní aparát zaměstnat na plný 
úvazek. Pokud se mým moudrem budou právě ti potrefení zabývat, měli by si uvědo-
mit, že lidský život je příliš krátký na to, abychom si ho kořenili vyvolávání sousedských 
sporů, psaním nesmyslných stížností, udáváním, tropením naschválů a strkáním nosu 
do cizích problémů. Život se dá prožít úplně jinak: plnohodnotně a příjemně.

Těmito slovy končím svůj příspěvek a přeji Vám všem krásný podzim.
Karel Klein, starosta
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Nařízení Obce Vojkovice č. 1/2014,  
kterým se vydávají pravidla pro prodej zboží 
a poskytování služeb na území Obce Vojkovice

Toto nařízení obce bylo schváleno Radou obce Vojkovice dne 26. 8. 2014. Hlavním 
důvodem vydání nařízení byla ochrana občanů před množícími se případy podomní-
ho prodeje a nabízení různých druhů služeb. Praktiky některých prodejců a obchod-
ních zástupců některých poskytovatelů služeb byly velmi často nevybíravé až agresivní. 
Pod nátlak se dostávali zejména starší občané, kteří již nemají sílu agresivním obchod-
ním praktikám čelit. V některých případech došlo i k tomu, že se občané upsali hned 
dvěma dodavatelům el. energie nebo plynu.

Nařízení nabylo účinnosti dne 1. 10. 2014. 
Dne 15. 9. 2014 na nařízení obce reagoval Krajský úřad Jihomoravského kraje s tím, 

že považuje nařízení č. 1/2014 za odporující zákonu a vyzval obec Vojkovice ke zjedná-
ní nápravy, kdy vyzývá obec, aby v samostatné působnosti vydala tržní řád.

24. 9. 2014 odpověděla rada obce KÚ JMK takto: „Prioritní povinností orgánů 
územně samosprávných celků je především učinit vše pro ochranu a bezpečnost ob-
čanů, což shora uvedené nařízení splňuje. Z těchto skutečností odmítáme na vydaném 
nařízení č. 1/2014 cokoliv měnit“.

Dne 18. 11. 2014 rozhodl KÚ JMK o pozastavení účinnosti nařízení s tím, že pokud 
Rada obce Vojkovice nezjedná nápravu do 60 dní od doručení rozhodnutí o pozasta-
vení nařízení, podá ředitelka KÚ návrh na zrušení nařízení č. 1/2014 k  Ústavnímu 
soudu.

Dne 24. 2. 2015 podala ředitelka KÚ JMK návrh na zrušení nařízení č. 1/2014 
k Ústavnímu soudu.

Dne 11. 8. 2015 byl nálezem Ústavního soudu zrušen pouze čl. II nařízení č. 1/2014 
Obce Vojkovice s tím, že návrh na rušení ostatních článků napadeného nařízení Kraj-
ským úřadem zamítnul.

Jak je z  výše uvedených skutečností patrno, i  takto složitá může někdy být cesta 
k prosazování zájmů, jejichž cílem je naplnění ustanovení odst. 2) čl. 10, oddílu první-
ho, hlavy druhé Listiny základních práv a svobod:

„Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého 
a rodinného života“.

Ne všechny sdělovací prostředky informovaly veřejnost o  celé kauze objektivně. 
Podávaly buď zmatečné nebo nepravdivé informace. Jedním z mála, kdo se vyjádřil 
v souladu s nálezem Ústavního soudu, byl Brněnský deník a ČT 1.

Karel Klein, starosta
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Dne 17. 9. 2015 vyšel ve Sbírce zákonů předpis č. 238/2015 Sb. Nález Ústavního sou-
du ze dne 11. srpna 2015 sp. zn. Pl. ÚS 6/15 ve věci návrhu na zrušení nařízení obce 
Vojkovice č. 1/2014, kterým se vydávají pravidla pro prodej zboží a poskytování služeb 
na území obce Vojkovice:

 Ze dne  11. 08. 2015
 Částka  98/2015
 Platnost od 17. 09. 2015
 Účinnost od 17. 09. 2015

NÁLEZ
Ústavního soudu
Jménem republiky

Ústavní soud rozhodl pod sp. zn. Pl. ÚS 6/15 dne 11. srpna 2015 v  plénu slo-
ženém z  předsedy soudu Pavla Rychetského a  soudců Ludvíka Davida, Jaroslava 
Fenyka, Jana Filipa, Vladimíra Kůrky, Tomáše Lichovníka, Jana Musila, Vladimí-
ra Sládečka, Radovana Suchánka, Kateřiny Šimáčkové (soudkyně zpravodajky), 
Vojtěcha Šimíčka, Milady Tomkové, Davida Uhlíře a  Jiřího Zemánka o  návrhu 
JUDr. Věry Vojáčkové, MPA, ředitelky Krajského úřadu Jihomoravského kraje, na 
zrušení nařízení obce Vojkovice č. 1/2014, kterým se vydávají pravidla pro pro-
dej zboží a poskytování služeb na území obce Vojkovice, za účasti obce Vojkovice,  
takto:

 I.  Ustanovení čl. II nařízení obce Vojkovice č. 1/2014, kterým se vydávají pravidla 
pro prodej zboží a poskytování služeb na území obce Vojkovice, se ruší dnem 
vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.

II. Ve zbývajícím rozsahu se návrh zamítá.

      Předseda Ústavního soudu:
      JUDr. Rychetský v. r.

Předkládáme nařízení Obce Vojkovice č. 1/2014 v platném znění:
Nařízení Obce Vojkovice č. 1/2014, kterým se vydávají pravidla pro prodej zboží 
a poskytování služeb na území Obce Vojkovice

Rada Obce Vojkovice na své 74. schůzi dne 26. 8. 2014 přijala usnesení č. 74/2014 
vydat na základě zmocnění dle § 18 zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podniká-
ní (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 
odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, toto nařízení:
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Čl. I.

 Účelem tohoto nařízení je stanovit podmínky, za kterých lze uskutečňovat nabídku, 
prodej zboží a poskytovat služby mimo provozovnu k tomu určenou podle zvláštního 
zákona (zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném zně-
ní, zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání v platném znění) na celém území 
Obce Vojkovice. Toto nařízení je závazné pro celé území Obce Vojkovice bez ohledu 
na charakter prostranství a vlastnictví k němu.

Čl. II.

 Na území obce je možno mimo provozovnu k  tomuto účelu určenou zvláštním 
předpisem nabízet a  prodávat zboží a  poskytovat služby pouze na místech, která 
k tomu účelu Obec Vojkovice zvlášť určí nebo vyhradí. 

Ustanovení čl. II se ruší dnem vyhlášení nálezu Ústavního soudu ve Sbírce zákonů, 
tj. 17. 9. 2015

Čl. III.

Na celém území Obce Vojkovice se zakazuje provádět mimo provozovnu podomní 
a pochůzkový prodej zboží včetně jeho pouhého nabízení a poskytování služeb podo-
mní nebo pochůzkovou formou.

 Podomním prodejem zboží a nabídkou služeb se pro účely tohoto nařízení rozumí 
takový prodej a nabídka služeb, kdy je bez předchozí objednávky dům od domu nabí-
zeno a prodáváno zboží či služby včetně služeb finančních a obdobných, uživatelům 
v objektech určených k bydlení. Pochůzkovým prodejem zboží a nabídkou služeb se 
pro účely této vyhlášky rozumí prodej zboží a nabídka služeb s použitím přenosného 
nebo neseného zařízení (ze zavazadel, závěsných pultů, konstrukcí a podobně) nebo 
přímo z ruky.

Čl. IV.

 Porušení tohoto nařízení je sankcionováno dle zvláštních právních předpisů (např. 
zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích v platném znění, zákon č. 128/2000 Sb. o obcích 
v platném znění).

Čl. V.

Toto nařízení bylo vydáno Radou obce Vojkovice dne 26. 8. 2014 na její 74. schůzi.

Čl. VI.

Toto nařízení obce nabývá účinnosti dnem 17. 9. 2015

                Karel Klein, starosta v.r. RNDr. Ivan Pavlík, místostarosta v.r.
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Základní škola a školní družina
Konec předchozího školního roku a  prázdniny rozhodně nebyly v  základní škole 

ani v  mateřské škole pouze obdobím klidu a  relaxace. Ve spolupráci se sdružením 
Tazík a s SOU Bosonohy byl na školní zahradě totiž ještě v měsíci květnu a červnu 
vybudován tolik potřebný domek na nářadí, který bude částečně využívat i sdružení  
Tazík. 

Na začátku července poskytla naše škola prostory a zázemí pro velké setkání Vojkovi-
čáků; z našeho pohledu to byla velmi zdařilá akce, škoda jen, že možnosti setkat se a po-
hovořit s lidmi ze tří různých koutů naší republiky využilo tak málo místních obyvatel.

Během prázdnin se také ve dvou třídách základní školy uskutečnila kompletní vý-
měna osvětlení a renovace stropů, což významně přispělo ke zlepšení estetické úrovně 
těchto tříd. 

V  mateřské škole bylo v  jedné třídě položeno nové linoleum, s  renovací podlahy 
v druhé třídě počítáme v příštím roce.

Od září do listopadu probíhají na dvoře mateřské školy a ve školní zahradě rozsáh-
lé terénní práce, jejichž cílem je podpora environmentální výchovy již od nejútlejšího  
věku.

Nyní mi dovolte několik informací k výuce v základní škole: Ve školním roce 2015/16 
navštěvuje naši základní školu 51 dětí, z toho 13 prvňáčků. Vzhledem k vyššímu počtu 
zájemců o školní družinu jsme toto zařízení rozšířili o  jedno oddělení a díky tomu 
přibyla do našeho učitelského týmu nová paní vychovatelka. 

Pro naše žáky máme i letos kromě standardní výuky připravenu řadu doplňkových 
aktivit, jako jsou exkurze, výukové programy, přednášky a besedy. Pro ilustraci uvádím 
návštěvu záchranné stanice Rajhrad, exkurzi do středního odborného učiliště Boso-
nohy, návštěvu mobilního planetária v naší škole či celodenní výukový program ke 
Dni vody a ke Dni Země. K tradičním aktivitám patří pasování prvňáků, rozsvěcení 
vánočního stromu, vystoupení na Den matek, účast na Dni pro Vojkovice, noční čtení, 
beseda se spisovatelem a mnohé další. 

V rámci mimoškolních aktivit mohou děti navštěvovat kroužky, které pořádá buď 
naše škola nebo vzdělávací agentury.

Pro předškoláky pořádáme edukativně stimulační skupinky, které jim usnadní ná-
stup do první třídy. 

Naše škola se dlouhodobě zapojuje do celostátních projektů Zdravé zuby, Hravě žij 
zdravě, matematický Klokan, testování Kalibro a Recyklohraní. 

Ve škole třídíme běžný odpad a kromě toho sbíráme papír, baterie, drobné elektro, 
tonery, cartridge a mobilní telefony. 

Velmi oceníme, pokud se do sběru zapojíte i Vy! 
Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kteří jakýmkoliv způsobem podpořili činnost 

naší školy, ať formou věcných či finančních darů nebo svojí pomocí při přípravě růz-
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Výuka u jezírka
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ných akcí školy. Současně bych ráda poděkovala vedení obce za podporu a vstřícnost, 
bez níž by řadu věcí nebylo možno uskutečnit.

Přeji nejen svým spolupracovníkům, ale především dětem a jejich rodičům hodně 
elánu do nového školního roku a co nejvíce radosti z úspěšné práce. 

Mgr. et Mgr. Libuše Matyášová

Z činnosti školní družiny
Školní družina je místem odpočinku a  relaxace dětí. Zaměřujeme se především 

na pohybovou složku, sportovní a  tělovýchovnou činnost. Pro tyto aktivity hojně  
využíváme školní tělocvičnu, dvůr s altánem a pískovištěm a také naši školní zahradu, 
která je výborným relaxačním místem. V družině mají děti k dispozici hrací koutek, 
mnoho stolních a  společenských her a  stavebnic, které každým rokem doplňujeme 
a obměňujeme. Mají zde také prostor pro svoje vlastní aktivity – výtvarné a rukodělné 
činnosti, hry na dopravním koberci, individuální hry dle svých přání, a jiné. Jednou 
týdně navštěvujeme počítačovou učebnu, kde si děti na výukových programech zopa-
kují poznatky získané ve vyučování. 

Při všeobecně prospěšné činnosti se děti učí pořádku jako je například úklid třídy, 
úklid v okolí školy a před školou, práce na zahradě. Děti se též učí vzájemné toleranci, 
kamarádství, spolupráci, čestnému jednání a správnému chování mezi spolužáky.

V  loňském roce jsme ve školní družině mimo jiné uspořádali drakiádu, vánoční 
nadílku, karneval, cestu za pokladem či spaní v družině. 

Od letošního roku jsme rozšířili školní družinu o druhé oddělení, abychom moh-
li uspokojit požadavky všech zájemců o  tuto službu. Školní družina je otevřena od  
11.40 hod. do 16.30 hod. V  prvním oddělení pracuje vychovatelka slečna Lucie  
Teichmanová, v  druhém oddělení paní učitelka Alena Sokolová, která je současně  
garantem činností celé školní družiny.

Alena Sokolová

Co se událo v mateřské škole
A je tu zase nový školní rok J. Nastoupilo zatím 13 nových dětí, další při-

jdou ve druhém pololetí školního roku. Celkem máme zapsaných 54 dětí. Máme 
dvě celodenní třídy – třídu Sluníček a  třídu Žabiček. Provoz je od 7.00 hodin do  
16.30 hodin.

V mateřské škole jsou 4 učitelky – paní Kopčáková, Smolová, Zámečníková a Ko-
mínková. Školnicí je paní Loskotová, vedoucí školní jídelny paní Janíčková, kuchařkou 
paní Šebestíková; ta nahradila paní Vojáčkovou, která odešla do důchodu. V kuchyni 
pomáhá a obědy převáží a vydává v základní škole paní Knozová. S údržbou a oprava-
mi pomáhá v mateřské i základní škole pan Večeřa. Tolik informace občanům k pro-
vozu a personálnímu obsazení – máme celkem 9 zaměstnanců.
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V  uplynulém školním roce odešlo z  mateřské školy 16 dětí předškolního věku. 
Všechny nastoupily do základní školy, žádné nemá odklad školní docházky. V letoš-
ním školním roce máme 14 předškoláků. Na akci Rozloučení s  předškoláky rodiče 
zorganizovali velkou cukrovinkovou dražbu, jejíž výtěžek byl věnován na nákup re-
flexních kšiltovek pro naše děti.

Vzdělávací práce probíhala podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní 
vzdělávání. Vycházíme z programu Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole. Na-
šimi dlouhodobými záměry jsou: vést děti ke zdravému životnímu stylu a podporovat 
duševní pohodu dětí. Dalším přínosem k plnění těchto cílů bude rekonstrukce škol-
ního dvora a vybudování dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu, na kterou obec 
získala dotaci.

Mateřská škola se snaží svou činností a svým zaměřením podporovat kladný vztah 
dětí k  životnímu prostředí. V  tematickém plánu máme řadu aktivit zaměřených na 
environmentální vzdělávání. Celý koncept přírodního učebny nabídne dětem řadu no-
vých podnětů, možností a informací.

Kromě každoročních besídek, návštěv divadel, výletů, barevných dnů a podobně 
byl v uplynulém období novou aktivitou prožitkového učení interaktivní program 
Africká pohádka s prvky celostní muzikoterapie. Cílem programu byl rozvoj dětské 
fantazie a obrazotvornosti; důležitá byla i vzdělávací funkce programu – rozšíření 
povědomí o kulturách jiných národů. V hudebních programech pro děti s možností 
aktivního zapojení a hry na rytmicko melodické nástroje budeme i tomto školním 
roce pokračovat. Každoročně jezdíme s předškolními dětmi na výstavy s doprovod-

Maškarní ples
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nými programy pro děti – koncem září se chystáme navštívit Památník písemnictví 
v Rajhradě – výstavu Loutky nikdy nespí, v zimních měsících výstavu ilustrátorky 
Švejdové na Špilberku. Nové aktivity zařazujeme i na doporučení rodičů – návště-
vu planetária v Brně s programem pro děti, vystoupení dřevěného divadélka pana 
Hrubce, program pro školku s tvořením ze stavebnice Duplo – Malá technická uni-
verzita – Stavitel města. Jsme rádi, že rodiče nabízejí nové aktivity pro děti.

 Věra Kopčáková

Z historie školství ve Vojkovicích
„Děti obého pohlaví, jejichž rodiče nemají vůli nebo majetek, aby vydržovali domá-

cího učitele, patří bez výjimky do školy,“ tato památná věta zazněla v roce 1774 v tzv. 
Školském reglementu, který byl součástí reforem školství císařovny Marie Terezie.

Už tehdy byla ve Vojkovicích škola, první informace o ní pochází z roku 1580. V té 
době však školu navštěvovali jen chlapci a to ještě jen v době, kdy nemuseli pomáhat 
doma v hospodářství.

S  tereziánskými reformami se vše změnilo. Vyučovalo se na domě č.p. 43, ale už 
roku 1778, kdy vyhořela podstatná část Vojkovic (57 domů a 34 stodol, včetně školy) 
došlo k přerušení vyučování. Ještě v roce 1804 nebyly pro školu vymezeny žádné pro-
story. Tehdy zasáhl zámecký pán Jan Karel z Dietrichštejna a v místě vyhořelé školy 
dal zbudovat novou i s bytem pro učitele. Ani ne po půl století už školu navštěvovalo 
tolik dětí, že byla rozdělena na dvojtřídku a obec rozhodla o stavbě nové školy. Ta byla 
vybudována naproti kostela č.p. a v roce 1874 předána k užívání. V roce 1900 už školu 
navštěvovalo 86 žáků.

Až do vzniku První republiky se ve Vojkovicích vyučovalo pouze německy. V roce 
1919 vyšel zákon o menšinových školách, který nařizoval zřízení českých škol i v mís-
tech, kde působila jen německá škola. Takže byl zabrán dům č.p. 43, kde v  té době 
byla školka, a začalo se tam znovu vyučovat. Prostory však byly nevyhovující, proto 
se sháněly peníze na stavbu nové budovy. V polovině roku 1924 byla na konci obce 
u kapličky zahájena stavba nové české školy, která byla 23. 8. 1925 slavnostně otevřena. 

Do připojení Vojkovic k Sudetům v  roce 1938 vedle sebe tak působily obě školy. 
V říjnu 1938 byla česká škola uzavřena a opět se zde vyučovalo pouze německy.

První poválečný školní rok začal v září 1945. Ovšem už se učilo pouze česky. Budo-
va české školy musela být nejprve opravena (po zásahu tří granátů při osvobozování 
Vojkovic, naštěstí však na rozdíl od okolních 7 domů nevyhořela). Velká rekonstrukce 
budovy pak byla provedena v letech 1956, 1985–87 a nyní v roce 2013.

Budova české školy letos slaví 90 let své existence, jejími zdmi prošly prakticky 
všechny místní děti, tak jí popřejme pevné základy a starostlivé správce, aby tu aspoň 
dalších 90 let mohla stát a sloužit svému účelu. Mgr. Iva Tycová
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Obecní knihovna
Knihovna ve Vojkovicích se nachází v budově Obecního úřadu a je otevřena každou 

středu od 15.00 do 18.00 hodin. To určitě všichni víte. Možná ale nevíte, že máme 
v knihovně 4 261 knih, které pomocí výměnných fondů obměňujeme a doplňujeme 
o novinky. Máme tu k vypůjčení i  12 titulů časopisů a  čtenáři mají k dispozici po-
čítač s připojením k internetu. Můžete se podívat na naše webové stránky a on-line  
katalog – www.knihovnavojkovice.wz.cz

Každý rok chodí děti z MŠ i ZŠ do knihovny na besedu, aby se dozvěděly, jak to tu 
chodí, jak knihovna funguje, co tu všechno máme a jak je důležité číst. 

Také si každý rok zveme na besedu nějakou známou osobnost – spisovatele, ilustrá-
tory... Poslední 4 roky to byla rodina Jiřího Máry a jejich zajímavé povídání o cestování 
po světě s handicapem. 

Letos jsme připravily pro prvňáčky Pasování na čtenáře. Byla to moc pěkná a milá 
akce.

Pasování na čtenáře
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Čtení totiž nepatří k právě vyhledávaným činnostem dětí, proto se jim je snažíme 
přiblížit a zpříjemnit různými akcemi místními i celorepublikovými, jako byly napří-
klad Kniha mého srdce, Celé Česko čte dětem, Čtení pomáhá. „Číst dětem od ma-
lička je moc důležité. Hlasité předčítání učí dítě myšlení, rozvíjí jeho paměť, oboha-
cuje jeho slovní zásobu a obrazotvornost, upevňuje vzorce morálního chování. Také 
na výběru knihy záleží. Knihy by měly být napsány spisovným jazykem, měly by 
šířit úctu k  jiným dětem, lidem, zvířatům, přírodě, zemi a  společenským normám.  
Čtení musí přinášet radost a potěšení.“

Jarmila Kresová

Sdružení aktivních seniorů
Vážení spoluobčané, 

za sdružení seniorů bych chtěla zhodnotit naši letošní činnost. Je zbytečné vypisovat 
všechny naše aktivity při pořádání různých akcí v naší obci.

Myslím si, že tato generace je prostě nepřehlédnutelná. Snažíme se, v rámci našich 
fyzických možností, pomáhat téměř všude.

Za odměnu potom jezdíme na zájezdy, do divadel nebo se účastníme zajímavých 
přednášek. 

Vzpomínám si, že se dříve sedávalo na zápraží a lidé si povídali. Ovšem při dnešní 
frekvenci a hluku aut, projíždějících naší obcí, je to téměř nemožné. V duchu těchto 
tradic se scházíme v klidném prostředí zasedací místnosti obecního úřadu. A při ká-
vičce a vínečku probíráme naše každodenní radosti a starosti. 

 Radoslava Kubátová

SK Vojkovice
Vážení občané, sportovní přátelé,

rádi využíváme možnosti podělit se s vámi prostřednictvím obecního zpravodaje 
o informace z fotbalového dění v našem sportovním klubu. Do všech našich týmů 
vás postupně necháme nahlédnout, abyste alespoň trochu nasáli z jejich atmosféry. 

Na úvod zmíním náročnou práci pana Petra Pekárka, sekretáře našeho klu-
bu, který obzvláště v časech termínů přestupů neví, kde mu hlava stojí. Fotbalový 
svaz spustil projekt s názvem „Fotbalová revoluce“ a všechny legislativní úkony na 
úrovni klubu, dosud probíhající pomocí formulářů a  zápisů, byly spuštěny pou-
ze elektronickou komunikací on-line. Po zadání přístupových údajů do systému 
FAČR na nás svítí 110 registrovaných hráčů/členů SK Vojkovice (spoustu našich 
dalších členů není samozřejmě do systému přihlášených a dále systém neregistruje 
naše hráče do 6 let). Efektivnější procesování komunikace nám snad přinese méně  
administrativní práce. 
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Vrásky na čele má předseda klubu Roman Bělák. Klub dle jeho slov zatím nenašel 
řešení za finanční výpadek v  letošním hospodaření a přitom stabilní finanční zá-
zemí je rozhodující pro udržení všech sedmi týmů sportovního klubu. Trvale tedy 
spolu s místopředsedou klubu Olinem Komínkem mladším oslovuje stávající spon-
zory klubu a  zároveň hledá případné další. Těžko se také řeší odchody hráčů do 
brněnských klubů, které lákají mladé hráče z celého okresu na vyšší soutěže popř. 
na žákovskou ligu. V okolí pak adekvátní náhradu není možné najít. Okolní kluby 
mají problémy s nedostatkem hráčů žákovských kategorií v lepším případě stejný, 
mnohdy horší. Mezi úspěchy letošní sezóny určitě patří sloučení žáků s fotbalovým 
klubem FK Hrušovany. Je to rozumné řešení, jak v soutěžích žáků pokračovat. Jed-
notlivé kluby nejsou schopny postavit do soutěže 15 hráčů (11 do pole a hráče na 
střídání) a jenom z tohoto důvodu je do soutěže nepřihlásit nepřicházelo v úvahu. 
Fotbalový svaz tedy umožňuje, aby se fotbalové kluby hlásily do soutěže pod společ-
ným názvem a mladí hráči tak naštěstí mohou v soutěžních utkáních pokračovat. 
I když jednání mezi kluby nejsou jednoduchá. Není výjimkou, že se představitelé 
některých klubů stále nezbavili oblastně nacionálních vášní a tady jakákoli dohoda 
není možná, což naštěstí neplatí v případě Hrušovan a Vojkovic. Všichni věříme, že 
dosavadní dobře nastavená spolupráce se bude i nadále rozvíjet a pokračovat. 

Naše A mužstvo mužů se již zabydlelo ve své soutěži a reprezentuje klub a obec 
Vojkovice napříč Jihomoravským krajem. Nutno doplnit pod novým vedením. Tým 

„A“ mužstvo 
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vede dvojice Pavel Pónya na postu hlavního trenéra a Olin Komínek ml. jako asis-
tent. Dle slov trenéra se týmu podařilo překonat úvodní bariéru v podobě nekázně 
a nedostatečné disciplíny. Současná zdravá morálka je základem pro kvalitu předvá-
děnou v soutěži. Cílem mužstva je umístění do 10. místa v tabulce. Nesporně důleži-
tým bodem ve zmínce o A týmu je začlenění mladých hráčů – odchovanců. Opako-
vaně se vedení týmu i klubu nebálo postavit v mistrovském zápase dorostence, kteří 
měli možnost okusit kvalitu této soutěže. SK tak plní jeden ze svých dlouhodobých 
cílů vychovávat domácí hráče, kteří dostanou a případně zúročí šanci v týmu mužů. 
Trenér zároveň děkuje hráčům zkušenějším za to, že bez problémů mezi sebe přijali 
šest dorostenců, kteří se již adaptovali a je předpoklad růstu jejich výkonnosti. Ve-
dení klubu trenéři děkují za vytvořené fotbalové prostředí a s tím spojené podmín-
ky. A tým chce předvádět co nejlepší hru nejen pro domácí diváky z Vojkovic, kteří 
pravidelně naše utkání navštěvují, ale také pro diváky z okolí. Těch samozřejmě není 
málo, kvalitní soutěž krajského přeboru totiž v okolí k vidění není. 

Situace v Benfice (B tým muži) je nadále naštěstí stabilní. Soutěž na okresní úrov-
ni je postavená na zkušenostech hráčů s herní praxí, kterou předávají stabilně star-
tujícím hráčům dorostu. A  i když tréninková průprava u některých zkušenějších 
hráčů není určitě ordinována na denní bázi, mají domácí nedělní zápasy svůj tradič-
ní náboj a svoje pravidelné fanoušky. 

Uplynulá sezóna nebyla, z pohledu trenéra dorostenců Franty Furcha, tak úspěšná 
jako ta předešlá. Dorostenci skončili na osmém místě, oproti třetímu místu v mi-
nulém ročníku. Nutno dodat, že tým byl z poloviny doplněn po odchodu starších 
hráčů o kluky, kteří vyšli ze žáků, a  těch byla celá polovina týmu. A vezmeme-li 
v úvahu, že starší hráči zbyli jen čtyři, hráli soutěž s převahou mladších dorostenců. 
Některé zápasy prohráli jen z důvodu vyšší fyzické vyspělosti soupeře, i když v poli 
měli často herně navrch. Proto do příští sezóny hledí trenér s optimismem, kluci 
se loni otrkali, navíc sedm z nich už absolvovalo letní přípravu s muži a již úvodní 
zápasy ukazují, že to byl velice prospěšný krok. Pro nový ročník můžeme mít a taky 
máme ty nejvyšší cíle.

Jak už jsem uvedl, tak v kategorii žáci došlo ke spojení ze žáky Hrušovan. V ta-
bulkách je najdeme pod názvem SK Vojkovice/Hrušovany. Trenéři Jaroslav Hýsek 
a Karel Sedláček nemají navzdory sloučení žádný příliš široký kádr, ale rozhodně 
mají chuť trénovat a hrát. Podařilo se udržet soutěžní 1. krajskou třídu a utkání, 
která je čekají, nebudou určitě jednoduchá. Tady jistě nejsou na místě výsledkové 
cíle, ale určitě stabilizace kádru a hledání dalších posil, na jejímž základě bychom 
postavili budoucí dorost. 

U kategorie mladší žáci došlo ke změně na postu trenéra. Zkušený Zdeněk Valnoha 
po sezóně vyslyšel nabídku trénovat brněnský divizní dorost a posunul se tak v oblasti 
své trenérské praxe. Pro náš klub určitě ztráta; jeho nejen fotbalová kvalita je obecně 
známa až v patrech ligových klubů. Přejeme mu hodně štěstí v další práci! Náhrada 
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a ne ledajaká, na sebe nenechala dlouho čekat. Mladší žáky si bere pod svá křídla zku-
šený fotbalista i trenér Radim Hanzlík. Předal přípravku, se kterou dobýval v rámci 
okresu a někdy i kraje mety nejvyšší,a pustil se do práce s hráči, které velice dobře zná. 
Také on se nesoustředí pouze na tréninkové jednotky, ale snaží se z hráčů domácích 
i z okolí postavit plně funkční tým. To je pro další naše období určitě nejdůležitější. 

Kategorie přípravek plní celoročně svými úspěchy informační zdroje stránek klubu, 
stránky obce a kabelové televize. Starší přípravka opět předala v zimní a jarní části do 
klubovny sportovní klubu několik pohárů. Z mého pohledu byla určitě velice zajímavá 
zimní liga Žabčice. Fotbalově se urodilo v ročníku 2004 a pokud k nim přidáme nej-
lepší hráče ročníku 2005 a 2006, vznikne velice zajímavá konfrontace. Tato měla vy-
vrcholení na palubovce zimní haly. Tradičně pekelně napínavé zápasy s MFK Modřice 
doplnily bitvy s hráči Novosedel. Přítomní diváci vám jistě potvrdí, že při našich utká-
ních hala bouřila, protože k vidění byl vyzrálý fotbal plný energie a nasazení, hráči jez-
dili po zadku a úspěch se střídavě nakláněl na obě strany. Hráči jsou naštěstí ve věku, 
kdy se po porážce oklepou rychle jako ořešák po blučinském víně, takže radost a nad-
šení hluboce převládaly. Byla to nejnáročnější zimní liga, jakou jsme hráli. A výsledek 

Mladší přípravka
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byl wunderbar, třetí místo ze čtrnácti účastníků. V naší soutěži přípravek okresního 
přeboru jsme skončili o příčku výše, stříbrní. Starší přípravku převzal pro další sezónu 
další zkušený trenér Luboš Konečný. Vzhledem k tomu, že jeho hráči ročníku 2005 už 
budou podporovat mladší žáky, opře se tak o ročníky 2006 a 2007. Vývojem procházejí 
i samotná naše utkání. Nehraje se jedno utkání s jedním soupeřem, ale dvě po sobě 
a soupeřů se sjede do pořádajícího klubu hned několik. Kluci a holky hrají na jedné 
ze dvou hracích ploch a více času na hru je jistě ku prospěchu. Rodiče ušetří nakonec 
i ujeté kilometry, vždyť našimi soupeři jsou města jako Kuřim, Rosice a Ivančice. 

Kompletně nová mladší přípravka bude hájit čest a slávu našeho klubu. Trenéři Li-
bor Frank, Karel Komínek a Sergej Kuprianov vypustí další generaci Ronaldů a dalších 
jejich vzorů do nadcházejícího ročníku. Budou to mít určitě těžké, budou-li chtít na-
vázat na již zavedenou herní kvalitu a úspěchy, kterých mladší přípravka za poslední 
roky dobyla. Opět vítěz základní části svojí soutěže 2014–2015, vítěz zimní ligy v Žab-
čicích a úspěšný reprezentant našeho klubu. Co trenéři dokázali už nyní, tak přivést na 
trávníky ve Vojkovicích další generaci. Není výjimkou, že se věnují více než dvacítce 
děti a tady už jde doslova o nervy. Naštěstí je všechny spojuje radost ze sportu a pohy-
bu, popřípadě dobře vykonané práce.

Děkujeme všem našim fanouškům za podporu a  přízeň, děkujeme obci a  spon-
zorům za pomoc, bez které bychom se neobešli, a  rádi vás přivítáme na některém 
z našich utkání či tréninku. Přijďte kdykoli, na hřišti jsme stále. A hřištěm nemyslím 
jen dvojí travnatou plochu, ale celý vybudovaný areál, který už má i  svoji osobitou 
atmosféru a musím určitě zdůraznit, že nám jej závidí sportovní veřejnost napříč ji-
homoravským krajem. Na závěr jen krátkou poznámku k dětem. I když je v nejmladší 
kategorii hráčů prozatím hodně, je důležité apelovat na rodiče, aby vedli svoje děti ke 
sportu. U žákovských kategorií cítíme, a ve fotbale obecně, jejich nedostatek a  je to 
určitě škoda. Spousta dětí a bohužel nejen jich, se věnuje nesmyslným konfrontacím 
přes sociální sítě, na místo snahy uspět v reálném sportovním, pro nás fotbalovém pro-
středí. Budeme rádi, když je přivedete za trenéry přípravek, nebo odrostlejší fotbalisty 
za trenéry žáků. Přijdete? Richard Večeřa

Maminky-fanynky
Hoří! Hoří! Slova, která nikdo z nás nechce slyšet. Ale vždycky je dobré být připrave-

ný a vědět, co dělat. A díky hasičskému kroužku, který organizuje občanské sdružení 
TAZÍK, se naše děti zábavnou formou učí, jak se zachovat nejen v krizových situacích. 
Dva roky po sobě se v hasičských závodech dostaly do celorepublikového finále. Jako 
jejich fanynky na ně nemůžeme být pyšnější. Dělají nám velkou radost a jsme hrdé, že 
je na závody můžeme doprovázet. I když jsou to někdy velké nervy, budeme s nadše-
ním jezdit dál.
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Děkujeme všem vedoucím, že se našim dětem ve svém volném čase tak obětavě 
věnují a motivují je k hasičskému sportu.

Za ty nejvěrnější fanynky Maminky – Lenka Komínková, Zuzana Blatná

Setkání „Na Špici“
Již třetím ročníkem pokračovalo setkání rodáků z Vojkovic v  lokalitě za mlýnem, 

známé jako „Na Špici“. Sdružení rodáků si klade za cíl udržovat zdravé mezilidské 
vztahy mezi muži, kteří ve Vojkovicích žijí, nebo dříve bydleli a přestěhovali se, nebo 
naopak mezi nás nově přišli. Vyčleníme si jednou ročně smluvený sobotní den a se-
jdeme se v hojném počtu v krásném prostředí řeky Svratky. Čas věnujeme diskuzím 
o  chodu obce a  chodu jednotlivých sdružení, která většina z  nás zastupuje. Nabízí 
se tak různé možnosti spolupráce a pomoci. Většina chlapců své vzpomínky na ně-
kdejší „Neckiádu“ neváhá oživit koupáním v blízké řece Svratce. Vždy nás potěší, že 
mezi nás přijde někdo, koho jsme dlouho neviděli. Takže pokud máte zájem rozšířit 
naše řady a věnovat si určený den v roce, neváhejte se obrátit před začátkem dalšího 
léta na našeho kamaráda Martina Vangela. Nakonec bych chtěl poděkovat manžel-
kám, že nás na akci nedoprovází a z celého srdce nám přejí chlapsky strávený den.  
Děkujeme. Richard Večeřa
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NABÍZÍME BYDLENÍ 
v klidném komorním prostředí uzavřeného areálu –

 Modřice, ul. Prusinovského
      Malý bytový dům:    3 byty 2+kk 

3 byty 3+kk

Předpokládané dokončení výstavby 4/2016

DIRS BD s.r.o.
Jihlavská 731/38, 642 00 Brno, IČ 27742172

Kontakt:  e-mail dirs@dirs.cz, tel. 549 212 715
 mob. +420 777 746 033



26

SPOLEČENSKÁ KRONIKA  

JUBILEA od 1. 1. 2015 do 30. 9. 2015 

Zákaznické centrum 533 383 335

Rádi bychom vás informovali o zařazení nových kanálů do programových 
nabídek služby Televize. 

Od 29. 9. můžete v síti Selfnet nově sledovat Barrandov Plus, Kino Barrandov, 
Slovak Sport 2 HD a Extasy. Rozšiřujeme také nabídku DVB-T, v rámci které 
nyní naladíte 37 kanálů zdarma ke všem programovým nabídkám, a to na všech 
televizorech s DVB-T tunerem v domácnosti.

Pro zobrazení nových kanálů je třeba pouze přeladit váš televizor, resp. set-top-
box. Návod najdete na  www.selfnet.cz nebo na kanálu Selfnet ve vaší televizi.
Nově zařazeným programům musely uvolnit místo 4 analogové televizní kanály. 
Stále ale nabízíme celkem 15 analogových kanálů pro starší typy televizorů.

www.selfnet.cz

Nové Programy  
v Tv naBíDcE

Kubátová Radoslava 65 
Lukášková Hana 65 
Němcová Milena 65 
Konečná Jaroslava 65 
Janíček Svatopluk 65 
Březina Stanislav 65 
Rampová Táňa 65 
Furchová Mária 65 
Koutník Pavel 65 
Dvořáková Hedvika 65 
Vašíčková Anna 65 
Kynický Jan 65 
Waidhofer Oldřich 65 
Saitl František 65 

Fatula Pavel 65 
Zámečník Zdeněk 70 
Němcová Jana 70 
Brezaní Kristian 70 
Dvořák Jaroslav 70 
Kleinová Jaruška 70 
Hanuška Ladislav 70 
Spáčil Lubomír 70 
Vangel Eduard 70 
Steinbocková Ivanka 70 
Harnach Ivo 70 
Polák Eduard 70 
Kölblová Vlasta 75 
Drobílková Vlastimila 75 
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Franková Jaromíra 75 
Petráková Anna 75 
Opálka Oskar 75 
Frank Jan 75 
Staňková Miluška 80 
Jiráková Věra 80 
Remková Zdeňka 80 
Vávrová Rozálie 80 
Remek Vladimír 80 
Dvořáková Ludmila 80 
Dvořák Václav 80 
Bělík Jan 81 
Bělíková Jitka 81 
Hamza Mikuláš 82 
Marčíková Marta 82 
Papoušková Hildegarda 83 
Drobílek Jan 83 
Sosnarová Marie 84 
Papoušek Radislav 84 
Čupová Ludmila 84 
Franěk Václav 84 
Čupová Anděla 87 

Dohnalová Marie 89 
Macka Ladislav 89 
Čadílková Anna 90 
Broskvová Jiřina 91 
Šindelář Jan 94 

 Blahopřejeme našim spoluobčanům k jejich životnímu jubileu a přejeme hodně 
zdraví a spokojenosti do dalších let. 

 
Narozené děti v období od 1. 1. 2015 do 30. 9. 2015

Krejčí Nikolas 
Hubičková Beata 
Knoz Tobiáš 
Fila Radek 

Matějková Veronika 
Kupková Beáta 
Tomanová Linda 
Hloušek Martin 

   Blahopřejeme rodičům k narození dětí a přejeme mnoho radostných chvil  
při jejich výchově. 
  

Vzpomínka na naše zemřelé spoluobčany 
Macková Marie 1/23/2015
Macková Věra 1/27/2015
Hrdá Pavla 3/16/2015
Burešová Josefa 7/6/2015
Sochor Jan 6/23/2015
Čermák Zdeněk  8/3/2015
Svoboda Leoš 9/9/2015





Žlutý den v MŠ

Sportovní den v MŠ



Vojkovický zpravodaj – vydává Obec Vojkovice


