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Jaro na návsi
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
srdečně Vás zdravím v nejkrásnějším období roku, kterým je, alespoň podle mého
názoru, jaro. Vše kolem nás rozkvetlo a tak
by jeden očekával, že všude bude panovat
pohoda a dobrá nálada. Pravdou je, že vždy
záleží na úhlu pohledu. Zatímco většina
z člověčí populace se na svět usmívá, je poměrně dost jedinců, kteří v sobě nosí zlobu
a aroganci. Naposledy jsem se o tom přesvědčil u akce, která probíhá jednou za několik desítek let. Byla to výměna kanalizačních
poklopů v ulici Rajhradská a Hlavní, která
rozdělila obec na dva tábory. Zástupci toho
prvního kvitovali akci s nadšením, protože si
uvědomili, že jim již při průjezdu vozidel přes
poklopy vlivem otřesů nebudou padat hrníčky z polic a že v noci nebudou poskakovat na
postelích a zacpávat si uši polštářem. Druhé
skupině to v podstatě bylo úplně jedno, protože před jejich domy poklopy prostě nerachotí. To vám povím, to byla ale situace. Jako
by to ale ještě nestačilo, tak se nám v průběhu dopravních omezení i řidiči rozdělili na
dvě skupiny. Na ty, kteří respektují dopravní
značení a na naprosté ignoranty. O celé akci
se vědělo s patřičným předstihem. Informace byly na stránkách obce Vojkovice a informacemi disponovaly i obce okolní. Přesto se
v období od 2. do 6. května policie ČR, DI policie ČR a místní strážníci rozhodně nenudili.
Musím dokonce, ač nerad, konstatovat, že
i já jsem v zájmu zajištění bezpečnosti zdraví
místních občanů, zejména ale dětí, dal pokyn
k budování barikád, které znemožnily průjezd řidičům nerespektujícím dopravní značení. S naprostou jistotou jsem přesvědčen
o tom, že v diskuzních kroužcích ať již u piva
nebo na ulicích zaznívala slova o tom, jak to
dopravní značení bylo špatné, nepřehledné
a úplně na nic. Na to, že co Čech, to dopravní inženýr, fotbalový trenér, hokejový trenér,
stavební inženýr, architekt a podobně, jsme
si již zvykli. Pravdou však zůstává skutečnost,
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že většina řidičů značení pochopila, protože měli oči otevřené. Ale to, že si někdo po
spáchání přestupku vůbec dovolí vypustit
z úst vůči zasahujícímu strážníkovi výhrůžku,
že je to jeho poslední den ve službě a že má
známé, kteří ho druhý den vysvléknou z uniformy, to je opravdu silná káva. Nebo že se
zastupitel z jedné nedaleké obce přes veškeré příkazy a zákazy prohání ulicí Družstevní
s úsměvem na tváři, zatímco si svoji vlastní
obec nechal zabarikádovat fůrou kamení,
aby se tam z obce Hrušovany nejezdilo, je
také přinejmenším k zamyšlení. No a nakonec je tu ještě skupina řidičů, kteří jsou nešťastní, protože dodatková tabule „Dopravní
obsluha“ jim vůbec nic neříká. Co s tím?
Zkrátka v termínu od 2. 5. do 6. 5. 2016 proběhla na krajské silnici II. třídy v obci Vojkovice výměna 27 kusů takzvaných samonivelačních poklopů. Poklopy jsou zaválcovány do
vrchní živičné vrstvy vozovky. Rám poklopu
není usazen na kónusu šachty, je součástí živičných vrstev a shodně s nimi se dotvaruje.
Vzhledem k plovoucímu uložení poklopu
v živičných vrstvách lze celý poklop dodatečně zvednout. To je umožněno speciálním
konickým tvarem svislé části rámu.
Je to tedy za námi, ale s povykem. Závěrem
si kladu otázku: „Jsme vůbec ochotni obětovat,
byť málo ze svého pohodlí, pro dobrou věc?“
Budu věřit a doufat, že ano. Jinak by mě veškerý elán, se kterým se chci pouštět do dalších
investičních záležitostí v obci, protože jsem se
na tuto cestu dobrovolně vydal, opustil.
No a nyní, jak jsem již zmínil v úvodu, když
jaro, tak něco veselejšího. V loňském roce se
nám v rámci Operačního programu životní
prostředí, podařila zrealizovat akce s názvem
„Dětské hřiště a zahrada v přírodním stylu
v MŠ Vojkovice“.
Cílem bylo vybudování zahrady v přírodním stylu při mateřské škole, kde je prostor
využit k environmentálnímu vzdělávání
a rozvoji dětí předškolního věku v tomto
stylu. Vytvoření přírodní učebny, která se sta-
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ne nedílnou součástí MŠ, přinese možnost
k výchově dětí, ovlivní jejich sociální chování, tvořivost a bude formovat jejich osobnost. MŠ tímto způsobem rozvine zájem dětí
o přírodu a podnítí jejich vztah k životnímu
prostředí. Jak je patrné z obrázku, hřiště již
začalo plnit účel, pro který bylo vybudováno.
K tomu, aby byla zachována kvalita jednotlivých vegetačních prvků, bylo nutné obnovit odběr vody z historické studny na dvoře
základní školy. Ona přece jen voda z veřejného řadu je na zalévání příliš drahá.
Celkové výdaje na projekt činily 1,744 mil. Kč.
Z toho dotace v evropských fondů
- 1,358 mil. Kč.
Dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR – 80 tis. Kč a vlastní zdroje (prostředky
z rozpočtu obce) činily 306 tis. Kč.
Rozhodně by byla škoda, kdyby se děti
svým hřištěm nepochlubily. Proto proběhne
v měsíci červnu den otevřených dveří s odborným výkladem projektanta stavby.
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Koncem roku 2015, a to od poloviny listopadu do poloviny prosince, byly provedeny
opravy částí chodníků v ulici Blatná, Družstevní a Hlavní. Jednalo se o nejvíce poškozené chodníky na území obce. Největším problémem bylo výškové navázání na stávající
zpevněné plochy na soukromých pozemcích
před rodinnými domy v ulici Družstevní při
dodržení výšek silničních obrubníků v místech vjezdů a vchodů do rodinných domů,
kde norma ukládá výšku obrubníku od koruny komunikace max. 5 cm a v místech pro
přecházení 2 cm (vytvoření bezbariérového
přechodu). Je vždy složité a někdy neřešitelné docílit optimálního příčného sklonu
chodníků. Přesvědčit majitele nemovitostí,
aby rozebrali zpevněné plochy před svými
rodinnými domy a snížili je tak, je také nemožné. Proto se některé části chodníku v ulici Družstevní nacházejí ve větším spádu, než
je obvyklé. Ani tady neplatí, že v „minulosti to
bylo jinak a nikomu to nevadilo“.

Děti u záhonku se zeleninou
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Snazší je navazovat na zástavbu rodinných
domů, které čelní zdí přímo sousedí s chodníkem. Tam už jejich majitelé nemají tolik
prostoru pro lidovou tvořivost a chodníky
daleko snáze mohou plynule navazovat na
vjezdy a vchody do domů.
U chodníků ještě chvíli zůstanu.
V současné době podala obec prostřednictvím agentury RPA Brno s.r.o., Starobrněnská
20, žádost o dotaci v rámci programu IROP
(Integrovaný regionální operační program) na
akci s názvem „Zvýšení bezpečnosti dopravy
v obci Vojkovice“. Ve své podstatě se jedná
o rekonstrukci chodníků, vchodů a vjezdů
všude tam, kde stávající zástavbou (ulicí) projede více než 500 vozidel za 24 hodin.
Toto kritérium splnily pouze ulice Rajhradská, Hlavní, Nádražní, Hrušovanská a Blatná. Nyní probíhá schvalovací proces a asi
do poloviny měsíce června bychom měli
mít od hodnotícího orgánu zpětnou vazbu.
V každém případě pokud se zadaří, bude to
výrazný posun k lepšímu, co se týče kvality
chodníků v obci.
A jelikož doprava, to nejsou pouze chodníky, zmíním pokračující přípravy na rekonstrukci místních komunikací v ulici Sportovní
s napojením na ulici Blatnou. Tady jsme těsně
před požádáním o vydání územního rozhodnutí a následně stavebního povolení. Věřím,
že správní řízení neuvíznou někde na cestě
po kancelářích úředníků a my budeme moci
zahájit stavební činnosti začátkem měsíce října tohoto roku.
Naprosto nevyhnutelné je vyřešení složitého dopravního uzlu v ulici Rajhradská a silnice II/425. Dlouho se o tomto neutěšeném
stavu hovoří, dlouho se polemizuje s tím, zda
zachovat zastávku autobusu a zrušit vjezd ze
silnice II/425 do ulice Družstevní a Rajhradské a naopak.
V letošním roce by bylo přinejmenším
vhodné tento problém konečně jednou pro
vždy vyřešit. Obec si nechá zpracovat studii
a následně ji předloží ke schválení kompe-
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tentním orgánům. Budeme hledat řešení
pokud možno s minimálním dopadem pro
všechny, kdo využívají jak hromadnou městskou dopravu, tak i osobní, kterou zajíždějí
do zmíněných částí obce.
Dostáváme se do finále s přípravou pro realizaci nového přechodu před základní školou. Stávající přechod je naprosto v rozporu
s předpisy na úrovni bezpečnosti silničního
provozu.
Pokácené topoly kolem silnice Brno –
Břeclav: Skandál? Neznalost problému?
Nutnost?
V roce 2013 byla Obec Vojkovice vyzvána
Správou a údržbou silnic Jihomoravského
kraje, aby učinila opatření uvedená v dopisu,
jehož znění uvádím níže. Pouze na vysvětlenou sděluji, že to bylo bezprostředně po
digitalizaci intravilánu Obce Vojkovice. Před
rekonstrukcí intravilánu byly totiž pozemky
evidovány v tzv. grafickém přídělu, z něhož
nebylo jasně patrné, kdo je jejich vlastníkem. Jinými slovy: do této chvíle na stromy
ve smyslu údržby, pěstebních zásahů nebo
jiných opatření nikdo nesáhnul. Proč také?
A vůbec už proč zrovna správce komunikace,
který nám dopis doručil.
Obsah shora uvedeného dopisu je přinejmenším projevem naprosté nesoudnosti
a arogance.
Pozemek má v současné době parcelní
číslo 2368 a je v katastru nemovitostí zapsán
jako ostatní plocha, využití – silnice o výměře
11 241 m2, a je zapsán na LV 10 001 pro Obec
Vojkovice a k.ú. Vojkovice u Židlochovic (je
ve vlastnictví Obce Vojkovice). Na pozemku
jen tak stojí stavba, silnice II/425, která je ve
vlastnictví Jihomoravského kraje a kterou
věřte, nevěřte, spravuje organizace, která je
autorem dopisu plného výhružných signálů,
již desítky let.
Zkrátka a dobře „Kázat vodu a pít víno“ se
teď nosí.
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Nicméně na základě tohoto dopisu jsme
začali jednat. Obec si v měsíci září 2013 nechala zpracovat dendrologický posudek od
soudního znalce Ing. Jindřicha Šmitáka s následujícím závěrem:
Úsek 1 – pravá strana stromořadí od benzinového čerpadla po odbočku do Blučiny.
„Celkový zdravotní stav stromů hodnotím
jako havarijní a doporučuji jejich přednostní asanaci, z toho důvodu byl úsek
zařazen do naléhavosti 1“.
Úsek 2 – levá strana stromořadí od benzinového čerpadla po odbočku do Blučiny.
„Z důvodu poněkud lepšího zdravotního
stavu stromů než ve skupině 1, lze tento
úsek z hlediska bezpečnosti označit naléhavostí 2 a jeho rekonstrukci (skácení
a výsadbu nového stromořadí) přesunout
do druhé etapy o jednu vegetační sezonu,
na zimu 2013 -2014“.
Úsek 3 – od benzinového čerpadla k mostu přes Svratku na okraji Vojkovic – oboustranně.
„Aby nebyly stromy kolem silnice skáceny
všechny najednou, je možno tento úsek
rekonstruovat ve třetí etapě, v období
vegetačního klidu 2014 – 2015. Doporučuji však do té doby provést bezpečnostní
a zdravotní ořezy suchých větví současně
s první etapou kácení“.
Závěrem:
Obec Vojkovice a orgány obce ve všech
etapách a navrhovaných řešeních postupovaly výrazně méně radikálně, o čemž
vypovídá skutečnost, že po obou stranách
silnice II/425 v úseku od řeky Svratky až
po křižovatku na Blučinu se k dnešnímu
dni nachází 37 stromů, které byly ošetřeny odbornou arboristickou firmou. A to
i poté, co v loňském roce došlo k ulomení
větve, jejího pádu na projíždějící vozidlo
a zranění řidičky. Po pravé stravě ve směru na Židlochovice proběhla v první etapě
náhradní výsadba a totéž máme v plánu
v roce 2016 – 2017.
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Výsadba stromů kolem
rybníka Šimlochy
Začátkem měsíce května t. r. bylo společností Zahradnické úpravy s.r.o. Brno, vysázeno kolem rybníka Šimlochy 16 kusů vrb
bílých, 17 kusů javorů babyka, včetně ukotvení třemi kůly. Dále byla provedena ochrana nově vysázených stromů a dvaceti kusů
stávajících stromů pletivem. Důvodem tohoto opatření je zabezpečení stromů před
hlodavcem řádícím v lokalitě, bobrem evropským. Do jaké míry se ochrana proti bobrům
osvědčí, ukáže čas.

Údržba stromů na
celém území obce
Ve dnech 14. – 18. 5. 2016 proběhla na
území obce údržba stromů, které byly ne-
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zdravé, poškozené a nebezpečné. Zdravotní, redukční a výchovné řezy byly provedeny na cca 15 stromech. Práce provedla
společnost Arbotyl, s.r.o. Brno.
Závěrem chci pouze konstatovat, a za tím
si naprosto nekompromisně stojím, že na
území obce Vojkovice bylo za posledních
15 let mnohem více stromů vysázeno, než
těch, co okusily ostří motorové pily.
O životním prostředí se totiž jen nemluví,
o životní prostředí se tvrdě pečuje.
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Kácení stromů 04/2016 – Úsek 3, napadené
kmeny stromů hnilobou

Chybí mi zvuk zvonů

Kácení a výsadba stromů 11/2013 – Úsek 1

V loňském roce na podzim zcela vypovědělo službu zařízení, které ovládá zvony místního kostela.
Elektronické, elektrické a automatické prvky a sestavy, včetně mechanických úchytů,
které zvony ovládaly a držely, zkrátka a dobře dosloužily. Po několika schůzkách s panem
farářem R. D. Mgr. Pawlem Cebulou, jsme
společně dospěli k závěru, že pro obnovení
je nutné něco neprodleně udělat.
Náklady na kompletní zprovoznění činí
cca 170 000 Kč bez DPH. Zahájili jsme tedy
činnosti vedoucí k jejich záchraně. Pan farář
zřídil u České spořitelny, a.s., pobočka Židlochovice, transparentní účet s názvem „Zvony
– Vojkovice“ na který ještě stále ti, kdo mají
k dominantě naší obce vztah, mohou přispívat. K datu 13. 5. 2016, kdy jsem psal tento
příspěvek, bylo na účtu 104 354,42 Kč.
Součástí opravy zvonů je kompletní výměna zařízení na ovládání, výměna závěsů zvonů, výměna srdcí zvonů a celé automatiky
včetně elektroinstalace.
Po dokončení všech prací budou náklady
na opravu zveřejněny a po dohodě Farního úřadu v Židlochovicích s Obcí Vojkovice
bude veřejnosti ve stanovených termínech
umožněna prohlídka zrekonstruovaného
zařízení.
Pokud někdo z dárců vyžaduje doklad
o poskytnutém daru pro daňové účely,
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nechť se obrátí písemně na e-mailovou
adresu: starosta.vojkovice@volny.cz, nebo
telefonicky na číslo 602 506 677.
Rád bych jménem pana faráře R. D. Mgr. Pawla Cebuly i jménem svým srdečně poděkoval všem, kdo na opravu přispěli.

Regulační plán,
„Vojkovice, Za hřištěm II“
Téma, které vyvolalo na území obce bouřlivé diskuze, a to pouze proto, že do všech
diskuzních kroužků na různých místech, tekly informace pouze z jedné strany, ze strany
„ubližovaných“.
Pokusím se o stručné vysvětlení celého
problému. Na počátku byla iniciativa 12 vlastníků pozemků v dané lokalitě, kteří chtěli
dostat území do takové podoby, aby bylo zastavitelné patnácti rodinnými domy. K tomu
bylo zapotřebí vyhotovení geometrického
plánu, následně směnné smlouvy a její vklad
do katastru nemovitostí.
Dalším krokem byla dohoda mezi vlastníky
o úhradě nákladů na vybudování inženýrských sítí. V této diskuzi vystupovala Obec
Vojkovice pouze jako účastník, který do společného záměru vloží pouze pozemky pod
budoucími místními komunikacemi. Toto byl
a je jediný vklad obce do investičního záměru. Když se již zdálo, že snad s výjimkou šesti vlastníků pozemků, přilehlých k budoucí
komunikaci, kteří nebyli do společného díla
ochotni investovat nic, je možné přistoupit
k zahájení stavebního řízení na jednotlivé
inženýrské sítě, objevil se problém. Během
zaměření uliční čáry ze strany investorů se
zjistilo, že oplocení částí tří pozemků o šíři od
jednoho do tří metrů, zasahují do parcely ve
vlastnictví obce, která měla sloužit k vybudování místní komunikace. Z pohledu obce lze
konstatovat, že obecní parcelu 757/17, užívají majitelé oplocení bez právního důvodu. Je-
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likož veškeré dohody nabývaly spekulativní
charakter, postoupila Obec Vojkovice celou
záležitost právnímu zástupci obce k dořešení. Není žádným tajemstvím, že se odehrála
i situace, kdy byli spolumajitelé jednoho pozemku přizváni na schůzi Rady obce Vojkovice, a předem již obdrželi ze strany obce návrh
smlouvy o narovnání majetkových poměrů.
Po otevřené diskuzi a po vyjasnění některých
bodů smlouvy odešli v průběhu schůze s tím,
že je jim vše jasné, a že obsah smlouvy o narovnání (součástí bylo i odstranění oplocení
z obecního pozemku), akceptují. Následující
dny bylo vše jinak.
Smutné je, že v této chvíli jsou do celého
problému zapojeni již čtyři advokáti. Závěrem chci pouze říct, že orgány obce a ani já
osobně, se nenecháme vtáhnout do spekulativních her. V této partii je obec naprosto
nevinně a současně bez jakékoliv míry zavinění. Právní zástupce obce má jednoznačné
pokyny k tomu, aby postupoval nekompromisně a razantně proti každému, kdo za
touto „hrou“ hledá finanční nebo jakýkoliv
jiný profit.
Nadále zůstává v platnosti:
Usnesení č. 4/2014 z veřejného zasedání
ZO Vojkovice konaného dne 16.9.2014.
3) ZO VYDÁVÁ 3.1. V souladu s § 6 odst. (5),
písm. d) zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů ( stavební zákon), Regulační
plán „Vojkovice, Za Hřištěm II“, jako opatření
obecné povahy č.j.: 1/2014

Územní plán
obce Vojkovice
Územní plán návrhu sídelního útvaru obce
Vojkovice byl schválen v roce 1998. Dá se
s naprostou jistotou říct, že i po třech změnách, neodpovídá požadavkům a představám dnešní doby.
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Na základě této skutečnosti rozhodlo Zastupitelstvo obce Vojkovice na svém zasedání dne 19. 12. 2013, usnesením č.7/2013
o pořízení nového územního plánu.
Na svém dalším zasedání dne 30. 1. 2014
schválilo, dle § 6 odst. 6 písmeno b) stavebního zákona, pořízení územního plánu Obce
Vojkovice pořizovatelem, dle §6 odst. 1 písm.
c), Městským úřadem Židlochovice. Současně schválilo určeného zastupitele, dle § 6
odst. 5 písmeno f ) stavebního zákona, starostu obce Karla Kleina, který bude spolupracovat s pořizovatelem, dle § 47 odst. 1 a 4, §
51 odst. 1,3 a § 53 odst. 1 stavebního zákona,
na pořízení územního plánu.
V současné době probíhají ze strany pořizovatele tzv. průzkumy a rozbory.
O dalším průběhu činností na novém
územním plánu budou občané řádně a včas
informováni. Ne vždy je možné obeslat každého osobně, zejména tu skupinu občanů,
kteří mají adresy trvalých pobytů mimo území Obce Vojkovice, a není jich zrovna málo.
Z toho důvodu vřele doporučujeme bedlivě
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sledovat úřední desku Obce Vojkovice, ať již
klasickou, před budovou obecního úřadu,
nebo elektronickou, na internetových stránkách obce www.vojkovice.info. Spousta úkonů je sdělována formou veřejných vyhlášek.
Jelikož nový územní plán je běh na dlouhou trať, troufám si tvrdit, že rozhodně ten,
kdo má zájem do něj cokoliv vnést, se nemusí obávat, že mu ujede vlak.

A jelikož jsem s naprostou jistotou přesvědčen, že již přestávám informovat
a začínám Vás unavovat, děkuji v závěru
svého příspěvku všem, komu na Obci Vojkovice záleží, a kdo jsou ochotni, v dnešní hektické době, alespoň málo pro svoji
obec udělat.
Přeji Vám všem pevné zdraví, štěstí, pohodu a příjemné bydlení v naší společné obci.
Karel Klein - starosta

Den pro Vojkovice 2016
Rekordních 89 účastníků, z toho 52 dětí
a 37 dospělých, se zapojilo do letošního
Dne pro Vojkovice, který proběhl 16. dubna
2016. Velký jarní úklid obce, který se konal
již po třinácté, zaštítilo i letos o.s. Tazík ve
spolupráci s obecním úřadem a základní
školou Vojkovice. Z důvodu nepříznivého
počasí musela být akce o týden odložena,
sluníčko nám ale v náhradním termínu vše
vynahradilo. Skupinky dětí v doprovodu
dospělých sbíraly odpadky nejen v ulicích
obce, ale i podél přilehlých polních cest,
nevynechali jsme ani vojkovickou vrbovnu.
Díky spolupráci se Sdružením aktivních seniorů se podařilo vyčistit i stanoviště kontej-

nerů na tříděný odpad v blízkosti hřiště a na
ulici Mácova; úklid nádraží je již tradičně dílem skupiny dospělých.
Na pracovní dopoledne navázalo zábavné odpoledne s táborákem v prostorách ZŠ
Vojkovice, kde jsme se sešli prakticky v plném počtu.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na
přípravě akce, ale hlavně: děkujeme všem
malým i velkým účastníkům!
Nezbývá než si přát, abychom si pohled
na krásně uklizené ulice užívali ještě hodně
dlouho.
Miroslava Floriánová
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Den pro Vojkovice 2016

Mateřská škola
Hurá, máme nové hřiště a zahradu v přírodním stylu!
Zatím je provoz ještě omezený z důvodu
nově vysetých trávníků a vrbičkových staveb.
Přesto hřiště i zahradu částečně využíváme.
Na zahradě si děti s paní učitelkou vysadily
saláty a kedlubny a vysely hrášek do dvou
vyvýšených záhonů. Ovocné stromy a keře
zasazené na podzim se začínají zelenat, stejně i vrbičkové stavby a pás levandulí před
pavilonem školky.
Na hřišti jsou nejvíc v oblibě dětí dvě velká pískoviště, v době nepřítomnosti dětí
krytá plachtami proti znečistění, doplněna
novou pergolou, u které jsou zasazené popínavé rostliny.
Děti si také velmi oblíbily nové domečky na

hraní, ve kterých jsou i tabule na kreslení křídami. Plné využití všech herních prvků a vybavení přírodní zahrady k environmentální
výchově plánujeme v příštím školním roce.
Již nyní mohou děti vnímat krásu nového
dřevěného vybavení a rostoucího trávníku.
Na omezení v pohybu po zasetých plochách
si bez problémů zvykly.
Z nových akcí, které jsme v letošním školním roce zařadili poprvé, byl výlet starších dětí
do vědeckého zábavního parku Vida! v Brně.
Kromě vlastní prohlídky exponátů a interaktivních činností děti pracovaly pod vedením
lektorů v programu Když kámen promluví.
Návštěvu všem rodičům s dětmi doporučujeme. Kdybychom se nemuseli vrátit s dětmi
zpět do mateřské školy na oběd, byli bychom
v science centru ještě alespoň hodinu.
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Mateřská školka – děti na novém hřišti

Děti v MŠ vítají žlutý den
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Z dalších akcí, které jsme měli v mateřské
škole poprvé, byl program Stavitel města, který vhodně doplnil činnosti mateřské
škole k tematické části Kde bydlím. Tento
program z cyklu Malá technická univerzita
názorně a jednoduše rozvíjel technické a logické schopnosti dětí hravou formou pomocí
stavebnice Lego. Děti si povídaly o vesnici,
městu a jeho budovách, podle plánku ve
skupinkách postavily silnice, spojily a okolo
silnice postavily město. Jednotlivé stavby
pak kreslily do mapy. Procvičily si hrubou
i jemnou motoriku, logické myšlení, prostorovou orientaci.
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Co nás ještě čeká do konce školního roku?
Hudební pořady pro děti, divadlo ve
školce, výlet, plavecký výcvik dětí v Hustopečích, oslavy Dne dětí, akce Rozloučení
s předškoláky….
Co nás ještě čeká v rámci plánované údržby mateřské školy?
Natření vnitřních dveří a zárubní ve třídě
Žabiček; výměna podlahové krytiny (linolea)
ve třídě Sluníček a příslušné kuchyňce.
Věra Kopčáková
vedoucí učitelka

Základní škola Vojkovice
Vážení občané,
s blížícím se koncem školního roku mi dovolte krátké shrnutí našich letošních aktivit.
A nebylo jich málo! Jen pro ilustraci uvádím: návštěva pracovníků rádia Petrov v 1. třídě, výukový program v mobilním planetáriu
ve škole, záchranná stanice v Rajhradě, výukový program Péče o zuby, Zdravá pětka,
návštěva místní knihovny, velmi úspěšná
beseda s ilustrátorem Adolfem Dudkem
spojená s autogramiádou, tradiční noční
čtení, výukový program ke Dni vody a ke
Dni Země, vánoční výchovný koncert, návštěva divadelního představení Kouzelná
flétna, účast na Dni pro Vojkovice a na vítání
občánků, matematická soutěž s Moudrou
sovou. Do konce roku nás ještě čeká návštěva farmy v Popovicích, Africká pohádka
z Divadélka v Hradci Králové, velmi aktuální
výukový program Netolismus (nejrůznější
závislosti na počítači, mobilu, nakupování,
…) a mnohé další.
Žáci pátého ročníku se opět zúčastnili národního testování Kalibro, do něhož bylo
v letošním roce zapojeno 222 škol z celé republiky. S potěšením mohu říci, že ve všech
sledovaných oblastech dosáhli lepších vý-

sledků, než je republikový průměr. Věřme, že
stejně úspěšní budou i po přestupu na druhý
stupeň a na gymnázium.
Společně s mateřskou školou jsme realizovali stimulačně edukativní skupinky, jejichž
cílem je usnadnění přechodu dětí z MŠ do
základní školy.
V mateřské škole a v naší školní zahradě
byl na podzim loňského roku realizován
projekt pro podporu environmentální výchovy již od předškolního věku. Kromě rozsáhlých terénních úprav byly instalovány
vyvýšené záhony, proutěné chýše, hmatová
stezka, hmyzoviště a další. Prostředí naší
školní zahrady se tak stalo velmi příjemnou
a atraktivní lokalitou jak pro výuku, tak pro
volnočasové aktivity dětí z mateřské i základní školy.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem našim zaměstnancům za jejich obětavou práci a též obecnímu úřadu Vojkovice za jeho
vstřícný přístup k potřebám školy.
Přeji Vám všem krásné prázdniny a dovolené plné zážitků
Libuše Matyášová
Ředitelka ZŠ a MŠ Vojkovice
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Dárečky pro maminky

Gepard štíhlý
Internet Optik

120

km/h
Mb/s

SKUTEČNĚ RYCHLÝ INTERNET
Vyberte si i vy tarif podle svých potřeb

www.selfnet.cz

Dětské hřiště v ulici Mlýnská
Hřiště bylo v loňském roce demontováno
ze dvora mateřské školy v souvislosti s výstavbou nového hřiště a zahrady v přírodním stylu. Bylo uskladněno až do letošního
jara a jelikož jednotlivé herní sestavy nebyly
zničeny, byly důkladně opraveny, natřeny
a následně umístěny před myslivnu v ulici
Mlýnská. Tato lokalita se nám jevila z důvodu

malé dopravní frekvence, jako nejbezpečnější. Celá sestava byla prověřena revizním
technikem a nevykazuje vady které by mohly
způsobit dětem zranění. Kladu pouze důraz
na to, že děti by si na herních prvcích neměly
hrát bez dohledu rodičů.
Karel Klein – starosta

Nové venkovní hřiště v ulici Mlýnská

Vojkovická sportoviště
2.dubna 1912 vznikl ve Vojkovicích první
Tělocvičný spolek. Jak bylo zaznamenáno,
toho dne se sešlo šestnáct příznivců sportu
v zadní místnosti místního hostince a usnesli
se na založení spolku. Úplně prvním oficiálním cvičištěm se stal dvůr Johanna Häufla
v domě č.p. 2. O něco později se cvičenci přesunuli na dvůr domu č.p. 40, ale stále to nebylo ono. Na podzim roku 1912 se nakonec
výbor Tělocvičného spolku domluvil s majitelem hospody na č.p. 20 (Zoufal) a pronajali si od něj stodolu, ve které vznikla první

krytá tělocvična. Na pořízení cvičebního
nářadí uspořádali místní sbírku, hrazdu dal
k dispozici Tělocvičný spolek ze Židlochovic.
Už v roce 1913 uspořádali vojkovičtí cvičenci
první předváděcí cvičení za účasti cvičenců
z Modřic a Želešic, ale bohužel toto cvičení
skončilo rvačkou mezi želešickými cvičenci
a židlochovickými diváky. Nicméně i přesto
se v dalších letech tyto veřejné ukázky cvičení opakovaly.
Mezi světovými válkami se tělocvičný spolek věnoval nejprve hře v odbíjené, později

Sokolovna ve Vojkovicích č.p.68

převážil fotbal. Hrávalo se na hřišti, které bylo
za mlýnem u tehdejší cesty do Blučiny. Toto
hřiště sloužilo až do konce padesátých let,
kdy se začalo uvažovat o jeho přemístění do
dnešních míst, tedy na volnou plochu po bývalém polním letišti. V roce 1961 tu byly vystavěny první kabiny, do té doby měli mladí
fotbalisté klubovnu v domě č.p. 9.
Po druhé světové válce byla ve Vojkovicích
založena Tělocvičná jednota Sokol (která je
dnes součástí sokolské župy Jana Máchala),
jíž byl dán k dispozici opuštěný dům č.p. 68
na ulici Hlavní, ze kterého vybouráním vnitřních zdí a stropů vznikla Sokolovna. V roce
1948 se místní Sokolové zúčastnili i Všesokolského sletu.
V osmdesátých letech pak na okraji Vojkovic vyrostlo v akci Z jako další možnost sportovního vyžití venkovní koupaliště.

V roce 2006 prošlo velkou rekonstrukcí
místní hřiště – byly přestavěny kabiny, vyrostla nová klubovna a další hřiště.
Celkové rekonstrukce by se mohla dočkat
i Sokolovna s přilehlým pozemkem. Věříme,
že zde by se dal nalézt prostor nejen pro
sportovní, ale i společenské vyžití. Součástí
těchto prostor by mohla být i společenská
místnost (klubovna), která ve Vojkovicích
v současnosti citelně chybí a která by své využití našla napříč generacemi – od nejmenších dětí až po seniory.
V tuto chvíli obec vyvíjí úsilí o získání Sokolovny do svého vlastnictví, což je nezbytným
předpokladem pro jakékoliv další kroky.
Mgr. Iva Tycová
Ing. Miroslava Floriánová

Myslivci - Myslivecký spolek Vojkovice
Vážení občané, kamarádi a přátelé myslivosti,
dovolte mi, abych Vás seznámil s činností
našeho mysliveckého spolku v prvním polo-

letí letošního roku.
Předem bych chtěl podotknout, že myslivci jako lidé nejsou jen vrazi nevinných
zvířátek, jak se spousta z lidí domnívá, ba
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Myslivecké sdružení při sázení vrb

ani žádní masaři myslící na naplnění svých
mrazáků. Myslivci jsou v podstatě ekologové udržující přirozenou rovnováhu mezi
faunou a florou. Samozřejmě tak jako všude
se najdou výjimky, mezi které členové našeho spolku zajisté nepatří.
Takže zpátky k naší činnosti. Již několik
let ukončujeme loveckou sezonu v lednu
poslední lečí konající se v místní sokolovně
a přístupnou veřejnosti, bohužel prostory
jsou kapacitně limitovány a také proto se tam
někteří z vás ještě možná nedostali. A právě
ve zmiňované sokolovně, kterou využívají
i některé jiné organizace naší obce, provádíme jednou za rok důkladnější údržbu. Další
činnost, kterou provádíme a o které se také
moc neví, je vypomáhání při akcích pro děti,
jako byl například v únoru maškarní ples,
v květnu pálení čarodějnic, dětské rybářské
závody a jiné. Rovněž přispíváme na mládežnickou kopanou. Letos jsme vysadili několik
desítek vrb a již po patnácté proběhlo kaž-

doroční čištění větrolamů, které provádíme
ve spolupráci s obcí; a věřte, když vám řeknu,
že z některých věcí, co lidé vyhodí, aby měli
doma pořádek, se i otrlým obrací žaludek,
tak je to pravda. Další věci, které provádíme,
se týkají již myslivosti; mezi ně patří každoroční sčítaní zvěře, které probíhá v březnu.
Nezbytné je takřka celoroční přikrmování
zvěře. U této činnosti bych se rád chvíli pozastavil a poděkoval občanů, že i oni svými
příspěvky pomáhají v době nouze, tedy zejména v zimních měsících lépe zvěři přežít
ve volné přírodě, ale na druhou stranu bych
také rád požádal občany, aby tato krmná zařízení neničili a nevybírali pro domácí potřebu. Možná se divíte, ale je tomu tak, i tací se
najdou. Tak jako v předcházejících letech po
skončení hlavní lovecké sezony procházejí
pečlivou kontrolou a potřebnou údržbou
veškerá myslivecká zařízení (posedy, kazatelny, zásypy, samokrmky, atd.). Další akcí, kterou pořádáme, je tzv. Vojkovický borec. Toto
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klání sestává ze dvou disciplín: brokové střelby probíhající na střelnici v Holasicích a chytání ryb na rybníku v lokalitě Šimloch; tato
akce probíhá vždy 1. 5. Pokud by měl o tuto
akci v budoucnu někdo zájem, je možné se
domluvit; najdete nás téměř každou neděli
od 9.00 na myslivně na ulici Mlýnské.
Na závěr bych Vás chtěl požádat zejména
majitele psů, kteří venčí své mazlíčky, aby
dodržovali obecní vyhlášku a dali možnost
volně žijícím živočichům v klidu se přirozeně
rozmnožovat a žít. Obzvlášť v těchto měsících, kdy zvěř sedí na hnízdech, vyvádí své
mladé a učí je přežít v přirozeném prostředí. Jako nepříjemnou skutečnost mi dovolte
uvést alespoň jeden z mnoha případů, který
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se stal na rybníce v Šimlochu. 20. dubna tohoto roku, kdy právě jeden z takovýchto majitelů pejska rovněž nedbal vyhlášky, která
nařizuje mimo jiné venčení psů s náhubkem,
v domnění, že svého psa zvládá, náhubek
nepoužil. Výsledek byl tragický: pes vyrazil na
hnízdící labuť a zadávil ji. Zůstalo po ní sedm
opuštěných vajec a smutný labutí samec.
A proto ještě jednou prosím, než pustíte svého psa, zamyslete se, zda nemůžete způsobit
něco podobného.
Dovolte, abych se s vámi rozloučil a popřál
vám mnoho krásných zážitků v přírodě.
Předseda MS Martin Vangel

LOVCI PEREL V KNIHOVNĚ
Od začátku roku probíhá v knihovně soutěž pro děti s názvem LOVCI PEREL. V čem
spočívá? Čtenáři si vyberou označenou knížku –perlorodku, po přečtení odpoví na vložené otázky a za správné odpovědi dostanou
– uloví „pravou“ perlu. A kdo jich má nejvíc
– vyhrává. Soutěžit mohou i děti z mateřské
školy, kterým čtou rodiče. Zdá se sice, že
o vítězi je už rozhodnuto, ale o druhé a třetí
místo bude ještě boj. Soutěž končí koncem
června. Ale nezoufejte, od září začneme znovu a doufám, že v hojnějším počtu!
Jarmila Kresová

Dětský karneval
Sobotní odpoledne 14. 2. patřilo ve vojkovické sokolovně dětem a jejich kostýmům.
O pestrý program se postaralo Divadlo Koráb. Děti si zazpívaly, zatančily a zasoutěžily.
Pro princezny, spiedermany, berušky, kovboje a mnohé další zde bylo připraveno občerstvení a bohatá tombola.

Za pohled na usměvavé děti děkujeme
nejen sponzorům, obci Vojkovice, ale i všem,
kteří na přípravě karnevalu pomáhali.
Zuzana Blatná, Lenka Komínková
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Dětská burza
Dvakrát do roka (na jaře a na podzim) se ve vojkovické sokolovně pořádají burzy dětského oblečení. Jarní prodej dětského oblečení letos proběhl 19. března. Zájem byl velký
– jak mezi zákazníky, tak mezi prodávajícími. Byl velký výběr nejen dětského ošacení, ale
i sportovního vybavení pro děti, kočárků i hraček. Už tradičně vytěžek putoval dětem do
mateřské školy ve Vojkovicích. Těšíme se na vás na podzimní burze na přelomu září a října.
Maminky Lenka K., Jana J. a Zuzana B.
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SK Vojkovice: „zřejmě slušný oddíl„
Fotbalová sezóna je v plném proudu, ve
sportovním areálu střídá jedna sportovní
akce druhou, tréninky a utkání probíhají na
obou našich hřištích. Vážení občané, sportovní přátelé, dovolte nám, prezentovat naši
práci uplynulého období, seznámit vás s našimi výsledky i dalšími cíli.
Na úvod je třeba zmínit zásadní změnu ve
vedení sportovního klubu. Valnou hromadou
SK byl zvolen nový předseda sportovního klubu Ing. Petr Klučka. Jeho snahou bude řídit
klub tak, aby reprezentoval Vojkovice jak dobrými výkony, tak zdravou sportovní kulturou.
Je si plně vědom pomoci ze strany vedení obce
i pana starosty a hned na úvod za ni děkuje.
Zaměří se na udržení stávající sponzorů, kteréžto pomoci si váží a samozřejmě bude hledat sponzory nové, hlavně pro rozvoj mládeže.
Sám jde příkladem. Dne 25. 6. 2016 vypustí SK
své bombarďáky ročníku 2005 a mladší, aby

poměřili fotbalový um s vrstevníky okolních
klubů, Čech i zahraničí. Ano, na našem hřišti
se bude konat tradiční turnaj s názvem Klučka Cup a Petr Klučka je patronem i sponzorem
turnaje. Ten kdo turnaj navštěvuje, ví, že se
jedná o velkou akci, kdy do naší obce přijede
spousta dětí a fanoušků a celý den probíhá
fotbalové klání, zakončené napínavým finále.
Ten, kdo neví, ať určitě přijde.
Mladší přípravka pod vedením Libora
Franka srdnatě bojuje v soutěži okresního
přeboru. Trenéři vedou téměř 20 dětí a jejich snahou je učit děti fotbalovým základům a zajistit jejich fotbalový růst pro další
kategorie. Na první místo svých cílů kladou
radost a zdraví hráčů. Po velmi dobrém umístění v podzimní části soutěže se též výborně zhostili zimní fotbalové ligy v Žabčicích.
Trenéři si pochvalují zázemí klubu, možnost

„B“ mužstvo

20

využít dvou travnatých ploch a chtějí děti
udržet při sportu ve velkém počtu, popřípadě jejich řady rozšířit.
Starší přípravka, navzdory faktu, že se
jedná o druhý nejmladší tým našeho klubu,
jsou už ostřílení mazáci. Fotbalově vyrostli
na velkých turnajích, suverénně svádí fotbalové bitvy napříč svojí soutěží okresního
přeboru a bez problémů podporují v krajské
soutěži mladší žáky. Trenér Luboš Konečný je
spokojený, když vidí, jak fotbal jeho svěřence
baví. Kádr, který na jaře posílili další, již zkušení hráči, má již 15 stabilních opor a ambice
předvést svoje fotbalové umění napříč jihomoravským krajem. A když dodám, že starší
přípravka se tradičně zúčastnila zimní fotbalové ligy ve sportovní hale Žabčice, lze tradičně očekávat i úspěch. První místo a další pohár po letošní zimní části je jen potvrzením
herních kvalit tohoto týmu.
Mezi nejzkušenější trenéry mládeže SK patří Radim Hanzlík, který vede mladší žáky. Je
velkou zásluhou jeho a všech, kdo mu pomáhají, že udrželi kategorii mladších i starších
žáků na našem hřišti. Není tajemstvím a výjimkou, že okolní menší či větší kluby mají
obrovské problémy tyto kategorie udržet. Ve
Vojkovicích naštěstí, i díky spojení s FK 1932
Hrušovany, je vše v pořádku. Také starší žáci
si vedou dobře. Ve své části krajské soutěže
se pohybují v polovině tabulky. Vedeni dvojicí Jaroslav Hýsek a Karel Sedláček předvádějí
rodičům i fanouškům fotbal se vším všudy
během domácích zápasů střídavě na hřištích
ve Vojkovicích a Hrušovanech.
Trenér Radim Hanzlík pro vás hodnotí
uplynulou část fotbalové sezóny: Vzhledem
k nevyhovujícímu zázemí v naší sokolovně
jsme museli pro mladší žáky naplánovat
zimní přípravu v halách v Žabčicích a Hrušovanech. Samozřejmě se v tomto věku
nejednalo o žádný fyzický dril a polykání
naběhaných kilometrů. Celou zimu jsme se
především bavili hrou, jak to u dětí má být.
Přesto jsem velice rád, že halovou část sezony všichni přežili ve zdraví a nemuseli jsme

Vojkovický zpravodaj

řešit téměř žádné komplikace. Jaro si letos
dalo trochu načas a tak jsme kvůli chladnému počasí zahájili přípravu na hřišti až
nějakých 10 dnů před prvním mistrovským
utkáním. Výsledkově to tak vypadat nemusí
(Pohořelice- Vojkovice 1:1; Slatina – Vojkovice 2:1; Vojkovice – Rajhrad 3:1), ale musím
říct, že kluci udělali opět velký pokrok. První mistrák proti Pohořelicím byl sice ovlivněn velkou marodkou, ale zápasy ve Slatině i proti Rajhradu ukázaly, že mladší žáci
v sobě mají obrovský potenciál a jsem přesvědčen, že nás o tom v brzké budoucnosti
přesvědčí. Vždyť naprostou většinu mužstva
tvoří ročník 2004, který bude v mladších žácích pokračovat i v příští sezoně. Vzhledem
k věkovému složení kluci nastupují vesměs
proti soupeřům o ročník starším, ale rozdíl
je většinou patrný pouze v zápisu o utkání, nikoli v předváděné hře. Přijďte se na
nás podívat a přesvědčte se na vlastní oči.
Velkou radost mám také z toho, že se daří
postupně zabudovávat kluky z přípravky. Je
vidět, že jsou na tom po fotbalové stránce
velice dobře a prosazují se i na větším hřišti
proti výrazně starším protihráčům. Důkazem kvalitní práce s mladými fotbalisty je
také to, že se naši odchovanci uplatňují ve
špičkových tréninkových centrech mládeže,
ať už na Spartě Brno nebo ve Zbrojovce. Na
jednu stranu není úplně jednoduché zaplnit
mezery po hráčích, kteří do těchto center
zamíří, ale musím říct, že dětem dáváme
opravdu maximální péči, tréninky jsou kvalitní a díky tomu se nám daří počet dětí neustále navyšovat. A co je hlavní – děti to baví
a zlepšují se. Pokud bude mít kdokoliv z dětí
z ročníků 2002 – 2005 chuť si zkusit žákovský trénink ve Vojkovicích, zavolejte mi na
telefon 724 113 979. Pokud se nám trenérům podaří kluky u fotbalu udržet, má před
sebou klub SK Vojkovice vskutku hvězdnou
budoucnost. Přijďte se podívat a podpořit
kluky svými hlasivkami.
A co na to dorost a Franta Furch? Dorostenci se pohybují v horních patrech tabulky 1. tří-
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dy krajského dorostu. Prezentovali se v jarní
části několika jasnými výhrami a dvěma těsnými prohrami. Trenér je spokojen v předváděnou hrou a někdy chyběl jen kousek štěstí.
Nejdůležitější je začlenění dorostenců do kategorií mužů a to se daří. Franta Furch na své
svěřence dohlíží i na těchto zápasech a může
být spokojen.
Se zapojením dorostenců do soutěže krajského přeboru počítá i trenér A týmu mužů
Pavel Pónya. Šanci prezentovat se na hřištích
měst jihomoravského kraje a brněnských
klubů, kterou v okolí jejich vrstevníci nemají, dorostenci pravidelně využívají a vedou
si velmi dobře. Zapojení do zimní přípravy,
zimní soustředění a pravidelná účast na tréninkové fázi je již samozřejmá. A tým mužů
se pohybuje v dolní polovině tabulky, nicméně je třeba zohlednit náročnost krajské
soutěže, jak výkonnostní tak ekonomickou.
Cílem je udržet soutěž pro další sezónu
a zajistit sportovní konfrontaci velmi dobré
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úrovně, opakovaně do ní zapojovat naše odchovance a v neposlední řadě je to reklama
a uznání pro celou obec. Realizační tým Áčka
děkuje klubu za podporu, kterou dostává
i cítí a zdraví všechny domácí fanoušky i ty
z okolí, kteří na fotbal do Vojkovic jezdí.
Na závěr jsem si nechal B tým mužů, který v poslední době zaznamenal velký posun.
Nejen zásluhou trenéra Martina Knoze tým
fotbalově vyrostl a předvádí fotbalový progres. Tým nově posílil někdejší hráč A týmu
a dosud výborný fotbalista David Vacek
a z Hrušovan přišel Petr Kameník. B tým se
netají cílem svoji soutěž vyhrát a postoupit
do okresního přeboru. A na hřišti o tom není
pochyb. Okolní kluby z Rajhradu a Blučiny
naše rezerva výsledkově přímo deklasovala
rozdílem 4 a 7 branek. Ale hlavně - prezentovali se soupeřům mnohem mladším týmem,
doplněným o zmiňované dorostence. Není
výjimkou, že hráči ve spoustě obcí přesluhují
někdy až o 10 let a nemají komu své místo

Mladší žáci
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Starší přípravka

předat a hrají jen proto, aby obec o fotbal
nepřišla. A tady jsou Vojkovice příkladem.
Pokud dokáží mladé hráče v týmu udržet
a zatím se to daří, bude budoucnost naší kopané zajištěna.
Mimochodem. Na staré vysloužilé „ námořníky“ také klub pamatuje. Zkušený fotbalista
Marek Zámečník vede tým „Starých pánů“,
který se skládá z našich bývalých aktivních
hráčů. Je sice pravda, že jejich největší zájem zatím strhává výběr lokality pro kondiční soustředění a pravidelná páteční tisková
konference, nicméně většina z nich by jistě
v soutěži našeho B týmu měla ještě co říci.
Kdo z vás by chtěl alespoň jednou týdně
okusit atmosféru party „Starých pánů“, kontaktujte prosím Marka Zámečníka.

Děkujeme našim fanouškům za přízeň,
obci Vojkovice a jejím představitelům za
podporu a pomoc, děkujeme všem našim
sponzorům, kteří jsou v naší práci nezbytní
a všem našim členům za jejich práci. Jsme
rádi, že do zpravodaje je o čem psát a že se
můžeme zdravě pochlubit svojí činností. Nejsou období jen radostná a okamžiky pouze
vítězné, ale to už je (nejen) sportovní život.
Za vším je spousta práce a to nejen naše. SK
Vojkovice je plnohodnotný sportovní klub,
který má mládež, úroveň i výsledky, no, zřejmě slušný oddíl …
Richard Večeřa
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Pravidla pro napouštění bazénů
Máte doma bazén, nastaly první teplé dny
a Vy zvažujete, že je ten správný čas bazén
napustit, vodu ohřát a věnovat se těm pravým letním radovánkám?
Uvědomte si před napouštěním, že:
1. stejný nápad má v tyto dny i množství
Vašich sousedů.
Na malé obci je kapacita vodojemu asi 50 m3.
Váš bazén o průměru 3,5m a hloubky 1m má
objem 9,6m3. Když se začne napouštět takových bazénů několik naráz a ještě k tomu
v době vrcholícího odběru z vodovodu, může
dojít k velkým problémům s dodávkou vody do
nemovitostí v obci.
2.

při plném otevření ventilu na vodovodní
přípojce dojde k zrychlení pohybu vody
v potrubí vodovodu i v potrubí Vaší přípojky.
V potrubí jsou usazené inkrusty, drobný nezávadný zákal atd.; při zrychleném proudění
může dojít k rozvíření a zakalení vody nejen
v právě napuštěném bazéně, ale i v potrubí
vodovodu, což bude nepříjemné nejen pro Vás,
ale i pro Vaše sousedy.
Jak napustit bazén a nezpůsobit problémy?
1. Pokud máte pochybnosti a nevíte, zda
lze napouštět, zeptejte se. Na Váš dotaz
Vám poradí pracovníci na středisku Vodárenské akciové společnosti, a.s. v Židlochovicích.
2.

Bazén lze napustit nejen z Vaší vodovodní přípojky, ale i navézt v krajním případě
autocisternou. Kontakt na pracovníka,
který zajistí cisternu, je opět na jednotlivých provozech, popř. v mimopracovní
době u dispečera. Cisterna slouží prioritně pro nouzové zásobování, její použití
pro napouštění bazénů vychází z možností provozu vodovodů.

3.

Zvolte ten správný čas pro napouštění. Nejlepší den pro napouštění z vodovodu je ten, kdy není teplé počasí.
Nejlépe ve všední dny mimo svátky,
soboty a neděle. S tímto opatřením je
menší pravděpodobnost, že stejný nápad uskuteční více majitelů bazénů.
Nejvhodnější je doba mimo odběrovou
špičku, tedy mezi 21:00 – 05:00 hodinou.

4.

Zvolte ten správný postup napouštění.
Pokud jste si objednali autocisternu, je
vše jasné. Napouštíte-li z vodovodu pro
veřejnou potřebu, otevřete kohoutek
pouze částečně, nedojde tak k zakalení,
poklesu tlaku ve vodovodní síti atd. Pokud možno napouštějte bazén postupně více dní vždy přes noc.

Kontakt na středisko Vodárenské akciové
společnosti v Židlochovicích:
Lidická 689, 667 01 Židlochovice, tel. 547 231
018
547 231 018
email: zidlochovice@vasbv.cz
Vedoucí provozu: P. Nevídal, tel.: 547 231 503
547 231 503, email: nevidal@vasbv.cz
Mistr provozu: Ing. J. Odstrčílek, tel.: 547 237
338
547 237 338,
email: odstrcilek@vasbv.cz
Úřední hodiny
st 			
Polední přestávka

8:00 - 17:00
12:00 - 13:00

Martina Furchová
Referentka VaK Židlochovicko
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ORIENTAČNÍ HODNOTY TVRDOSTI VODY
(koncentrace vápníku a hořčíku)
Voda v přírodě obsahuje minerální soli. Podle množství vápníku a hořčíku obsaženého
ve vodě je voda měkká nebo tvrdá. Tvrdost
vody záleží na charakteru půdy, kterou voda
protéká – vápenatá půda dává vodu tvrdou,
písčitá a žulová půda dává vodu měkkou.
Tvrdost vody odpovídá hodnotě hořčík
a vápník v mmol/l. V současné době je možné se setkat i s jinými jednotkami, jako jsou
např. stupně německé, anglické, americké,
francouzské a jiné.
Provoz

Z tohoto důvodu zde uvádíme jejich přepočet: 1 mmol/l = 5,61°N = 7,02°angl =
5,83°am = 10,01°F = 100,09 mg/l = 2 mval/l

Stupnice tvrdosti vod:
velmi měkká
měkká
středně tvrdá
tvrdá
značně tvrdá
velmi tvrdá

0 – 0,7 mmol/l
0,7 – 1,4 mmol/l
1,4 – 2,1 mmol/l
2,1 – 3,2 mmol/l
3,2 – 5,3 mmol/l
> 5,3 mmol/l

Vodovod, odběrné
místo

Zásobovaná obec

Průměrná hodnota tvrdosti
vody v mmol/l

Židlochovice, vodojem

Židlochovice,
Vojkovice, Blučina,
Opatovice,
Hrušovany u Brna,
Žabčice, Unkovice,
Přísnotice

2,8

ŽIDLOCHOVICE
Skupinový vodovod:

Poznámka: Dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb. ve znění pozdějších
předpisů je doporučená hodnota koncentrace vápníku a hořčíku (tvrdost vody) v rozmezí
2,0 - 3,5 mmol/l.
Karel Klein
místopředseda VaK Židlochovicko

Slavnostní uvítání občánků do života
V sobotu 23. září 2016 byli v zasedací místnosti slavnostně uvítání do života tito malí
občánci obce Vojkovice.
MARTIN HLOUŠEK
JAKUB VRÁNA
ALEXIS BUSIOS

TEREZA ŠVESTKOVÁ
OLIVER KOMÍNEK
ADAM KRATOCHVÍL
ELISABETH KOTÁSKOVÁ
ELIŠKA LAŠTUVKOVÁ
EMMA LUKÁŠKOVÁ
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Již tradičně se představily děti ze základní
školy a předvedly všem přítomným hezké
vystoupení. Po té se rodiče dětí zapsali do
pamětní knihy a v závěru obdrželi jak děti,
tak i rodiče, drobné upomínkové předměty
a finanční dar.
Uvítání občánků není nikdy pojato jako oficialita, nýbrž jako vzájemné se poznání a projev úcty a zdvořilostní oslovení mrňat a jejich
rodičů zástupci obce. Byli bychom rádi, aby
to i nadále takto bylo vnímáno.
Pro mě osobně patří uvítání občánků mezi
nejpříjemnější společenské události v obci.
Karel Klein
Lenka Komínková
Zuzana Blatná

Setkání „Na Špici“ - 4. ročník
Do čtvrtice všeho dobrého, říkáme si, když
připravujeme čtvrtý ročník setkání rodáků
z Vojkovic v lokalitě za mlýnem, známé pod
názvem „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. Tradiční poděkování patří našim
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manželkám, že nás na akci nedoprovází, ale
i tak nebude zábava určitě váznout. Připravujeme opět pestrý kulturní i vzdělávací program. Prostor dostanou naše zájmová sdružení, politická diskuze, sport všeho druhu,
rodina jako základ státu a na závěr ochotnické divadlo. Pokud bude pěkné počasí, zaplaveme si v řece. Nově připravujeme minutu

ticha za ty, které manželky zase nepustí. Přátelé, neváhejte se obrátit na našeho kamaráda Martina Vangela a potvrdit mu svoji účast.
Termín letošní akce: 30. 7. 2016.
Těšíme se na vás!
Richard Večeřa

Z evidence obyvatel - za rok 2015
K 31. 12. 2015 bylo v obci Vojkovice přihlášeno k trvalému pobytu:
Přistěhováno občanů v roce 2015:		
Odstěhováno občanů v roce 2015:		
Narozeno dětí v roce 2015:			
Zemřelo občanů v roce 2015:		

34
30
13
10

1138 občanů ČR

5 dívek 8 chlapců
6 žen
4 muži

Na úřední adrese v sídle Obecního úřadu Vojkovice, Hrušovanská 214 bylo k 31. 12. 2015 evidováno 28 občanů.

Společenská kronika
JUBILEA od 1. 10. 2015 do 30. 4. 2016
Hanuš Jaroslav		
Mazal Lubomír		
Partyková Jaroslava
Zitterbart Jiří		
Vít Zdeněk		
Krejčí Jindřich		
Růžička František		
Čermáková Alžběta
Hanzlíček Milan		
Malá Růžena		
Menšík Břetislav		
Brezaniová Stanislava
Vašíček Vladimír		
Klein Pavel		
Svobodová Jana		
Vyskočilová Marie		
Navrátil Jiří		
Krišpin Jiří		
Šormová Libuše		
Kolaříková Marta		

65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70

Hausknechtová Zdeňka
75
Veselý Zdeněk		
75
Nováková Blanka		
75
Kleinová Gertruda		
75
Bureš Jiří			80
Divácká Zdenka		
80
Bedřichová Marie		
81
Tyc Josef			81
Furch Rostislav		
81
Staňková Miluška		
81
Kolegarová Zdeňka
82
Jirák Jan			82
Bělík Jan			82
Hamza Mikuláš		
83
Papoušková Hildegarda
84
Sosnarová Marie		
85
Papoušek Radislav
85
Gazdová Amálie		
86
Sehnalová Marie		
86
Janíčková Miluše		
86
Egerlová Marie		
86

1/2016

27

Suchánková Květoslava
87
Vondráková Olga		
89
Černá Františka		
90
Dohnalová Marie		
90
		
Blahopřejeme našim spoluobčanům a přejeme hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.

Narozené děti v období od 1. 10. 2015
do 30. 4. 2016
Vrána Jakub
Busios Alexis
Švestková Tereza
Komínek Oliver
Kratochvíl Adam
Kotásková Elisabeth
Laštuvková Eliška
Lukášková Emma
Balcar Šimon

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

Vzpomínka na naše zemřelé spoluobčany
Bělíková Jitka		
Ing. Antonín Kolegar
Bc.Hana Papoušková
Broskvová Jiřina		
Komínek Miroslav		
Krbálek Miroslav		

23. 10. 2015
31. 10. 2015
31. 10. 2015
19. 1. 2016
19. 3. 2016
7. 4. 2016

Provoz sběrného dvora obce Vojkovice
listopad – únor
středa		
15.00 – 16.30 hod.
sobota		
9.00 – 12.00 hod.

březen – říjen
středa		
15.30 – 17.00 hod.
sobota		
9.00 – 12.00 hod.

Poplatkové povinnosti v roce 2016
Dle OZV č. 1/2012, čl. 5 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu byla splatnost poplatku 30. 4. 2016
K 30. 4. 2016 nebyl poplatek uhrazen za
126 občanů s trvalým pobytem.
K 30. 4. 2016 nebyl poplatek uhrazen za 19 rekreačních objektů.

Dle OZV č. 2/2012 o místních poplatcích
v obci Vojkovice byla splatnost poplatku ze
psů 30. 4. 2016.
K 30. 4. 2016 nebyl poplatek uhrazen za 48 psů.
Žádáme tímto poplatníky, kteří doposud neuhradili výše uvedené poplatky, aby tak učinili co nejdříve.
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Dětské hřiště a zahrada v přírodním stylu

