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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
srdečně Vás všechny zdravím v čase, kdy si již balíte zavazadla na letní dovolenou,
děti na prázdniny nebo tábory. Pokusím se v kostce shrnout svoje poznatky, pocity
a dojmy za období od posledního zpravodaje. Některá témata mohou sahat i do hlubší
historie.
Před vydáním vojkovického občasníku byly osloveny všechny zájmové spolky na
území obce, mateřská škola, základní škola i Farní úřad v Židlochovicích. Každý, kdo
chtěl, měl možnost do něho svůj příspěvek zařadit. Ne všichni této možnosti využili.
Velice složitě se snažím ve své paměti listovat a hledat více či méně významné události a nějakým logickým způsobem je uspořádat. Jelikož jsem k žádnému způsobu
nedospěl, předkládám je tak, jak se mi postupně vybavují.
Množství oblastí, se kterými nejen já, ale i zaměstnanci OÚ a aktivní členové zastupitelstva dnes a denně pracují, je skutečně bohaté a klade na všechny, kdo každodenně
problémy řeší, vysoké nároky. Je to technická infrastruktura, jako jsou místní komunikace, chodníky, veřejné osvětlení, rozhlas, dále pak beze sporu školství, a to jak předškolní, tak i základní, péče o veřejnou zeleň, oblast zdravotní a sociální péče, pohřebnictví, kultura, sport, správa obecního majetku a takhle bych mohl pokračovat dále.
Pokuste se vžít do modelu, že obec je jedna velká pětičlenná domácnost, která bydlí
ve starším domě, který chce dostat do podoby, jež naplní představy všech členů domácnosti o bydlení.
Určitě se mnou budete souhlasit, že pokud nemáte v trezoru bankovního domu
uloženo minimálně 10 miliónů korun ve zlatých cihlách, prásknutím bičem to prostě
nezvládnete.
A pokud budete hledat řešení v podobě „výhodných úvěrů“, tak se možná u nedělního oběda poperete. Zkrátka většina z nás má stanoveny určité priority, podle kterých
své představy a přání naplňujeme.
Ne jinak to funguje v případě obce.
Obec má pro naplňování priorit schválený strategický plán, kterému se se říká „Program rozvoje obce Vojkovice na období 2016–2021, který je veřejný, který byl formou
dotazníkového šetření koncipován a následně veřejně schvalován na zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice dne 22. 9. 2016. Jeho aktualizace proběhly rovněž veřejně, a to
na zasedání zastupitelstva dne 21. 11. 2017 a 31. 5. 2018 a je vyvěšen na stránkách obce
Vojkovice www.vojkovice.info.
Dalším, a to výrazně důležitějším materiálem, který řeší komplexní rozvoj obce ve
všech směrech, je Územní plán obce Vojkovice, se kterým v současné době pracuje
pořizovatel Odbor životního prostředí a stavební úřad Židlochovice.
Obci Vojkovice byla na základě žádosti o dotaci adresované na Ministerstvo pro
místní rozvoj České republiky schválena dotace ve výši 96 800,- Kč. Kdy bude územní plán schválen Zastupitelstvem obce Vojkovice, je jen těžké předvídat. Proces jeho
schvalování, který bude předmětem veřejné diskuze, bude právě tím, co rozhodne
o termínu jeho schválení v zastupitelstvu.
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Nicméně i bez schváleného územního plánu musí být chod obce zajištěn. I když to
tak zrovna nevypadá, hlavní pozornost je věnována školství. Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace „Základní škola a Mateřská škola Vojkovice, okres Brno-venkov,
příspěvková organizace“.
Považuji za naprosto samozřejmé, že základní povinností obce je v rámci možností
udržovat budovy, učebny, technické místnosti a technické a technologické vybavení
obou budov v co nejkvalitnějším stavu, a to jak v ZŠ, tak v MŠ.
Pokud zmíním, že v měsíci prosinci 2017 o vánočních prázdninách bylo do učeben
a přípraven jídel v MŠ nainstalováno 46 kusů moderních stropních LED svítidel, v celkové hodnotě 200 000,- Kč z rozpočtu obce, nemohu opomenout zakoupení nového
koberce v hodnotě 34 000,- Kč, rovněž z rozpočtu obce. A takhle mohu pokračovat
v historii zhodnocování školy dál. V roce 2015 byla MŠ opatřena kamerovým systémem v hodnotě 85 000,- Kč, jehož cílem je zajištění větší bezpečnosti dětí a záznam
osob, které se v areálu školky běžně nevyskytují. V témže roce se na dvoře mateřské
školy a v zahradě základní školy vybudovalo „Dětské hřiště a zahrada v přírodním
stylu“, v rámci Operačního programu životního prostředí“, v hodnotě 1 723 000,- Kč,
z toho dotace 1 438 000,- Kč, zbytek uhradila obec z vlastních zdrojů. V roce 2015 byla
provedena kompletní rekonstrukce kotelny, kdy byly plynové kotle z roku 1993 nahrazeny plynovým tepelným čerpadlem a plně automatizovanou technologií, která hned
v následujícím roce přinesla 30% úsporu ve spotřebě energií. Stavba byla rovněž realizována z prostředků OPŽP v podílu 860 000,- Kč dotace a 707 000,- Kč vlastní zdroje. V roce 2010 bylo provedeno kompletní zateplení obou pavilonů školky, výměna
výplní otvorů (okna, dveře), zateplení stropů a vybudování nových sedlových střech
na obou budovách. Celkové náklady 6 300 000,- Kč, z toho dotace 2 534 000,- Kč,
zbývající část činily vlastní zdroje. Ke konci roku 2009 byl zcela vybourán spojovací
krček mezi pavilonem školky a hospodářským pavilonem, který se nacházel v havarijním stavu, a byl postaven nový v hodnotě 867 000,-. Dotace z ministerstva financí ČR
550 000,- Kč, zbývající část vlastní zdroje.
Shora uvedený výčet těch významných akcí, zejména investičního charakteru za posledních devět let, vykazuje celkové náklady ve výši 10 776 000,-Kč.
V průběhu prázdnin budou do umýváren MŠ nainstalována nová umývadla v hodnotě 35 000,- Kč. Stávající obrovská jsou jednak zastaralá, ale hlavně jsou dětem velkou překážkou, protože nemohou při mytí rukou dosáhnout k vodovodním bateriím.
Paní učitelce Zámečníkové se podařilo objevit šikovného a levného čalouníka, který
přečalouní 52 kusů poškozených lehátek za cca 30 000,- Kč a k tomu bude dokoupeno
52 kompletních sad lůžkovin v hodnotě cca 50 000,- Kč.
Určitě je třeba zmínit přípravné práce na rekonstrukci celého hospodářského pavilonu, zejména kuchyně a nové jídelny pro děti. Projektant se musel poměrně složitě
potýkat s prostorovými parametry, protože zachováním kotelny důsledkem instalace
tepelného čerpadla (v původním projektu byla kotelna zasypána a byly v ní umístěny
méně efektivní plynové kotle), bylo velmi složité vyčlenit prostor pro uskladnění černého nádobí. Nyní po dohodě s Krajskou hygienickou stanicí se sídlem v Brně dospěly
obě strany ke shodě. Teď je nutná změna stavby před jejím dokončením, kterou schva2

luje Odbor životního prostředí a stavební úřad v Židlochovicích, zajistit financování
stavby a realizaci.
Stranou by určitě neměla zůstat oprava oplocení, která je v hodně špatném stavu,
nikoliv ze statického hlediska, ale hlavně estetického.
Takhle vidí nové oplocení architekt.

O školce již bylo řečeno dost a nyní něco o základní škole.
Výčet akcí zahájím kompletní výměnou uličního oplocení včetně branky a brány
v prosinci 2017 v hodnotě 150 000,-Kč.
Stejně jako v mateřské škole, bylo již nezbytně nutné řešit otázku stále se navyšujících nákladů na energie, které byly zapříčiněny havarijním stavem oken, dveří a zejména kotelny.
Proto obec podala v roce 2011 žádost o dotaci v rámci Operačního programu životního prostředí na akci „ Výměna zdroje vytápění a snížení energetické náročnosti
základní školy v obci Vojkovice“. V roce 2012 jsme obdrželi rozhodnutí o poskytnutí
dotace ve výši 2 250 000,- Kč. Skutečné náklady však činily 7 300 000,- Kč.
Osvětlení ve dvou učebnách v II. nadzemním podlaží bylo v červenci 2015 nahrazeno novými LED svítidly osazenými do nově vybudovaných stropních podhledů.
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V prosinci bylo totéž zrealizováno v jedné třídě v I. nadzemním podlaží. Celkové náklady činily 230 000,- Kč.
V roce 2015 byla také provedena kompletní výměna elektronického zabezpečovacího systému v hodnotě 52 000,- Kč a instalace kamerového systému za cenu 46 000,-.
Jelikož se v průběhu užívání kamerového systému objevily dva nestřežené prostory, byl
kamerový systém v roce 2016 rozšířen za pořizovací hodnotu 27 000,- Kč.
Nyní bych chtěl vysvětlit, jakým způsobem vlastně funguje financování školství
v obci.
Všechna čísla, která shora zazněla ať již v případě mateřské školy nebo základní školy, jsou výdaje z rozpočtu obce, protože souvisí s budovami, které obec vlastní.
Co se týče výdajů na zabezpečení provozu budov, nákladů na energie (elektřina,
plyn, vodné stočné, drobné neinvestiční opravy a.p.) slouží tak zvaný příspěvek od
zřizovatele, který je průběžně rovněž z rozpočtu obce přeposílán na běžný účet školy.
Stravné si škola sama vybírá od strávníků. Prostředky slouží k nákupu potravin. Tak
zvané školné a příspěvek na družinu jsou rovněž v režii školy a škola z nich zajišťuje
nákup školních potřeb a popřípadě náklady na provoz školní družiny.
Uvádím plán rozpočtu základní školy na rok 2018.
Plán rozpočtu na rok 2018 v tis. Kč
Organizace: ZŠ a MŠ Vojkovice
Zřizovatel: Obec Vojkovice
501
501/05
502
511
518
549
551
558
Výdaje

Skupina účtů

Název
Spotřeba materiálu
Potraviny
Energie
Opravy a udržování
Služby
Ost. nákl. z čin.
Odpisy
Nákup DDHM
Celkem

602/10
602/20
672/10
Příjmy

Školné
Stravné
Neinv. příspěvek obec
Celkem

Celkem
144,00
400,00
320,00
60,00
200,00
10,00
46,00
100,00
1 280,00
200,00
400,00
680,00
1 280,00

Jednotlivé výdajové položky rozděluje dle potřeb paní ředitelka Mgr. et. Mgr. Libuše
Matyášová na pokrytí potřeb základní školy, mateřské školy, školní jídelny a školní
družiny.
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Pouze školné slouží pro potřeby školky a školní družiny (v letošním roce
170 tis. Kč MŠ a 30 tis. Kč školní družina). Stravné ve výši 400 tis. Kč zůstává v plné
výši na pokrytí nákladů na obědy.
Ještě než problematiku školství ukončím, musím zdůraznit, že paní ředitelka se
zapojuje do spousty grantových programů, jejichž cílem je zkvalitňování výuky, získávání moderních Technologií pro školy i školky, jakými jsou například interaktivní tabule a další technické vybavení obou školských zařízení. Do metodiky školství
a organizační struktury obce v žádném případě nezasahuje. Důvod je naprosto jednoznačný. Z mého laického pohledu a na základě informace paní ředitelky z vyššího
stupně základního školství v Židlochovicích je úroveň školství v naší obci na velice
dobré úrovni.
A nyní ze školy přímo do přírody. Hodně diskutovaná a ve všech pádech skloňovaná
je kvalita životního prostředí, ať již v obecné rovině nebo přímo na území naší obce.
Rozhodně si nemyslím, že člověk jako dominantní tvor na Zemi životnímu prostředí
prospívá.
Ono zhruba 7,5 miliardy lidí na Zemi s ní dokáže pořádně zatočit. A jak z toho ven?
Tuto otázku si denně klade nejen odborná veřejnost, ale většina z nás, kterým na prostředí, kde žijeme, skutečně záleží. Domnívám se, že odpověď není až tak složitá. Stačí
pouze: Neškodit, nedevastovat, pečovat! Co se týče péče obce o životní prostředí, tak
si s naprostou jistotou troufám tvrdit, že patříme mezi obce, které se mu věnují velice
intenzivně.
V roce 2013 jsme z prostředků Evropské unie obdrželi dotaci na „Opravu a odbahnění rybníka Šejba“ ve výši 12 629 898,- Kč, od Státního fondu životního prostředí ČR
941 993,- Kč, dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 880 944,- Kč do projektu
se zapojila i obec Hrušovany, která přispěla významnou částkou ve výši 2 099 376,a obec Vojkovice, která uhradila z vlastních zdrojů 1 067 104,- Kč. Pokud tuto mozaiku
čísel sečteme, dospějeme k číslu 17 619 315,- Kč. Na pamětní desce u rybníka Šejba se
dočtete, že celkové náklady činily 16 839 865,- Kč. Toto jsou náklady realizační. Rozdíl
ve výši 779 450,- Kč jsou náklady na projektové dokumentace, na výkon autorského
dozoru, technického dozoru, na správní poplatky, geodetická zaměření, vyhotovení
provozního a manipulačního řádu a všechny vedlejší náklady, které jsou vždy hrazeny
z rozpočtu žadatele, tedy obce.
Nicméně se podařilo poskládat horentní sumu, která do území opět přinesla cca
160 000 m3 životodárné vody včetně vodní vegetace, rozlévající se cca na 6,5 hektarech plochy. V našich klimatických podmínkách s obrovským deficitem vody a lesních
porostů je akce z hlediska přínosu pro životní prostředí nevyčíslitelná penězi.
Beze sporu naprosto stejný význam pro každého z nás má lokalita, která navazuje na historické rameno řeky Svratky za vojkovickým mlýnem s názvem Vojkovická
vrbovna a Vojkovická vrbovna – jižní mokřad. Autorem myšlenky vybudování jižního mokřadu je pan Josef Martiško, který již dnes není mezi námi. Narodil se v Brně
22. května 1958 a zemřel ve Vyškově 13. září 2012. Pan Martiško byl profesí strojař. Byl absolventem střední průmyslové školy strojnické na ulici Sokolská v Brně.
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Nicméně příroda, flora i fauna mu byla bližší než kus železa. Jižní mokřad je jedním
ze tří mokřadů, ležících v blízkosti Vojkovického náhonu a které velice obsáhle popisuje ve své studii s názvem Významný krajinný prvek Vojkovická vrbovna, kterou
vypracoval bezplatně pro obec Vojkovice v roce 2007. Byla velká škoda jeho představy
nenaplnit.

Vojkovická vrbovna, jižní mokřad byla vybudována v letech 2013–2014 rovněž
z evropských fondů. Prostředky OPŽP – 3 300 500,- Kč, prostředky SFŽP ČR –
173 710,- Kč a celkové náklady stavby 3 474 210,- Kč. Čtyři roky starý biotop se postupně dostává do kondice. Doporučuji si u některého z mokřadů sednout a tiše poslouchat žabí koncert. Samozřejmě jako ve všech případech, kde probíhá výsadba
stromů a jiné vegetace, dochází čas od času k úhynu některých kusů. Příčin může
být hned několik. Narušení kmene vysokou zvěří a následné uschnutí, vandalismem,
nechtěným zásahem do kmínku v průběhu údržby, vlivem intenzívního slunečního
záření a v neposlední řadě se zkrátka strom neujme. Tak už to prostě chodí. Samozřejmě ale nechci říct, že tím věc končí. V ročních obdobích vhodných pro výsadbu stromů bude bezpodmínečně probíhat náhradní výsadba. To, co vodním tůňkám ale rozhodně neprospívá, je koupání psů. Tady budeme klást velký důraz na to, aby k tomu
nedocházelo.
Naproti mokřadu, za třešňovou alejí, se nachází pozemek ve vlastnictví obce, na kterém rostou vrby hlavaté, s nájemníkem broukem Páchníkem. Většina těchto vrb byla
koncem ledna letošního roku ořezána odbornou firmou za cenu 20 000,- Kč. V minulosti byly vrby přidělovány k ořezu občanům, nicméně v letošním roce organizá10

toři z minulých let činnost nejdříve nabídli, ale ve finále odmítli dokonce i očíslování
stromů (inventarizaci) s odůvodněním, „Náš spolek – máme výhradně pro pořádání
dětských akcí“, i když mají ve výpisu ze spolkového rejstříku bod „probouzení zájmu
o přírodu a budování zodpovědného přístupu k přírodě“. Domnívám se, že procházka
s dětmi a snímkem z mapy a tužkou v ruce za mlýn a malování čísel na stromy, by
mohlo děti dokonce bavit. Takže tomu tak trochu nerozumím. Ale je pravdou, že nemusím rozumět všemu.
V čem mám ale naprosto jasno, je fakt, že před 28 lety žádná Vojkovická vrbovna neexistovala. Za mlýnem se nacházela jedna veliká skládka komunálního odpadu. Díky
velké obětavosti a vysokému pracovnímu nasazení paní Hany Lukáškové s manželem
a skupiny dalších nadšenců se ze skládky a ze zdevastovaných vrb začal postupně
tvořit základ dnešní podoby biocentra. Její zásluhou se můžeme projít třešňovou nebo
topolovou alejí nebo si zajít na vycházku k vojkovickému jezu. Další kroky k revitalizaci vrbovny byly učiněny v letech 1998 a 1999 podle projektu společnosti ATELIER
Fontes, Brno.
Péče o životní prostředí však nekončí ani Vojkovickou vrbovnou. Spadá do něho
i péče o veřejnou zeleň v zastavěné části obce, údržba silniční doprovodné zeleně kolem silnice Vojkovice – Židlochovice, kolem silnice Vojkovice – Rajhrad, péče o zeleň
na pozemcích základní a mateřské školy, kolem dvou travnatých fotbalových hřišť,
aj. V loňském a předloňském roce byly provedeny zdravotní, bezpečnostní a redukční řezy stromů na území takřka celého zastavěného území obce. A ne jinak by tomu
mělo být i v budoucnosti. V žádném případě by se neměla zanedbávat další výsadba
a dosadba dřevin. S novou výsadbou je však tak trochu problém. Jelikož obec je celá
protkána technickou infrastrukturou, hledá se jen velice složitě místo, kde by s ní nový
strom nepřišel do kolize. Nicméně se tato skutečnost dá vykompenzovat výsadbou
místních nebo regionálních koridorů nebo interaktivních prvků kolem polních cest,
v souladu s plánem společných zařízení v rámci pozemkových úprav, které byly v obci
dokončeny v roce 2013. V současné době mám aktuální písemnou informaci ze Státního pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, že koncem letošního roku budou
zpracovány realizační projekty na shora uvedené záměry tak, aby bylo možné podávat
žádosti o dotace z Programu rozvoje venkova vyhlášeného na roky 2014–2020.
Určitě většina z Vás zaregistrovala, že se na území obce objevila nová společnost,
která zajišťuje údržbu veřejné zeleně. Je to tím, že společnost FESTUCA prošla určitými interními problémy a činnost ukončila. Chtěl bych apelovat na všechny občany,
aby byli k novým pracovníkům, do doby, než se v zeleni na území obce dokonale zorientují, tolerantní. Není vůbec snadné v krátké době vyhodnotit, které travní plochy si
ošetřují majitelé nemovitostí sami a které jsou v režii obce. Které plochy mají větší prioritu a jsou koseny častěji než ty druhé. Které živé ploty je nutné zastříhnout do výšky,
aby nebránily výhledu při přecházení a naopak, které je vhodné pustit výš, aby chránily
nemovitosti před prachem a hlukem způsobeným provozem na komunikacích. Určitě
budou pracovat pod dohledem obce, ale alespoň jeden rok pod dohledem pana Vladimíra Černého, bývalého společníka fy FESTUCA, který obci přislíbil spolupráci, a to
jen proto, že Vojkovice prostě zná velice podrobně.
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S péčí o životní prostředí, zejména pak veřejnou zeleň, přímo souvisí i dodržování ustanovení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 o udržování čistoty a pořádku v obci Vojkovice (je zveřejněna na internetových stránkách obce Vojkovice
www.vojkovice.info). Jsem pevně přesvědčen, že je naprosto srozumitelná, a to právě
proto, že je jednoduchá. Není však týden, aby obecní policie nemusela řešit její porušování. Mohu si to vysvětlit dvěma způsoby. Buď vyhlášku ti, co ji porušují, ještě
nečetli nebo její ustanovení záměrně ignorují. Mohl bych se ze široka rozepsat o jednotlivých ustanoveních, ale považuji to za zbytečné. Vyberu si z ní několik témat, která
jsou na pořadu každého dne. Znečišťování veřejných prostranství odpadky, parkování
motorových vozidel ve vjezdech před cizími nemovitostmi, parkování motorových vozidel dokonce i v parku na návsi a v neposlední řadě jsou to pejskaři, kteří mají neustále pocit, že vše, co je mimo jejich zahrádku a dvorek, slouží k venčení. Toto téma jsem
zmiňoval již několikrát. Proto chci nyní pochválit ty majitele psů, kteří na vycházce
seberou exkrement svého miláčka do plastového sáčku a vhodí ho do nejbližšího odpadkového koše. Pak je tady ještě jeden problém, který s pejsky souvisí. Shora uvedená
vyhláška v článku II., písmeno f), jednoznačně praví, cituji: „zakazuje se volný pohyb
psů po veřejném prostranství v zastavěné části obce. Vlastníci a držitelé psů jsou na veřejném prostranství v zastavěné části obce povinni vodit psy na vodítku a s nasazeným
náhubkem. Tato povinnost se nevztahuje na psy, kteří jsou bezprostředně užiti k vlastnímu výkonu práva myslivosti a dále se nevztahuje na asistenční a vodící psy“.
Většina pejskařů vážnost porušování tohoto nařízení pochopila, ale 8. srpna loňského roku se nám na území obce odehrála velice nepříjemná dramatická událost, kdy se
míjeli dva psi, sice na vodítku, ale bez náhubku. Jeden z nich byl Maltézský psík a druhý Tosa-inu. Následky setkání byly pro maltézáčka tragické. Velkým psem byl napaden
a přes okamžité ošetření u veterináře pošel. Jaký to byl šok pro jeho majitele, není třeba
popisovat. Celá událost skončila u přestupkového řízení, kde majitel útočníka obdržel pokutu za to, že pes nebyl vybaven náhubkem. Konstatováním, že vše bylo řádně
prošetřeno a dořešeno, se rozhodně nemohu spokojit. Tehdy se potkali dva majitelé
psů velmi rozdílné velikosti a povahových vlastností, ale majitelé psů se míjí i s dětmi.
Tady už jakákoliv míra tolerance končí. Obecní policii jsem vyzval k tomu, aby se
právě na toto téma mimořádně zaměřili a nekompromisně porušování povinnosti týkající se používání vodítka a náhubku postihovali.
Určitě tématem, které výrazným způsobem ovlivňuje kvalitu životního prostředí,
jsou „Odpady všeho druhu“. Jaký způsob na území obce funguje, všichni víte. Směsný
komunální odpad končí v popelnicích a je svážen jedenkrát za 14 dní, velkoobjemový směsný komunální odpad na sběrném dvoře, a to ve středu a sobotu. Na separaci odpadu slouží stanoviště umístěná po obci, na komodity papír, plasty, sklo, textil.
Biologicky rozložitelný odpad ukládáme do kontejneru umístěném na sběrném dvoře
v obci Hrušovany. A nyní si můžeme klást otázku, zdali je to tak dostačující nebo
je třeba systém totálně změnit. Velkým nedostatkem obce v této fázi je skutečnost,
že obec nemá v současné době prostor pro vybudování kvalitního střediska odpadů.
Tento řeší nový územní plán v trati Zahrádky pod fotovoltaickou elektrárnou. Pokud
bude územní plán schválen, bude vybudování střediska odpadů jednou z priorit obce.
12

Já sám jsem přesvědčen o tom, že je vždy co zdokonalovat a vylepšovat. Na druhé
straně se musím přiznat, že nejsem zastáncem změn za každou cenu. Každá změna má
svůj rub i líc. Pokud se jedná o změnu k lepšímu, je to ta správná varianta.
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Problematika odpadového hospodářství je téma, které je ve většině případů pracovní náplní určitých zájmových skupin, populistických organizací, které se potřebují zviditelnit. Je spousta publikací, vydávaných odbornou veřejností. Můj
subjektivní názor na věc zní: „Řešíme následky a nikoliv příčinu“. Doposud skládkujeme, plasty třídíme, i když ne všechny jsou druhotně využitelné. Jaké je to
procento? Čína nám import evropských plastů výrazně omezila. Pravdu se nám
zřejmě někdo bojí říct? Pokud se pokusím odhadnout, že je to s druhotným využitím padesát na padesát, myslím, že se moc nemýlím. Na trhu neuplatitelný vytříděný odpad skončí v cementárnách, ve spalovnách jako energeticky využitelný zdroj a v tom horším případě na skládkách. Není jádro pudla někde
jinde? Co tak například změna zákona o obalech, nebo zamezení toho, abychom
do Česka přivezli kdejaký svinčík? Máme o čem přemýšlet, ale hlavně je v horních
patrech politiky potřeba rychle konat, nebo se za čas skutečně staneme jedním velkým smetištěm.
Místní komunikace a chodníky, věčně živé téma
Tady se domnívám, že není třeba, abych zacházel do vzdálené historie. Podstatné je,
že cca v 80 % máme chodníkové plochy v kvalitním stavu. Zbývajících 20 % je v horší
kvalitě, ale postupně se jejich rekonstrukce budou realizovat. Pouze zmíním rekonstrukci chodníků v loňském roce v ulici Rajhradská, od křižovatky ulice Vodní, až po
autobusovou zastávku na Brno, včetně ní. Rekonstrukce proběhla po obou stranách.
Stavba byla dotována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury, realizována dle požadavků poskytovatele podpory. Celkové náklady činily 1 399 242,- Kč,
z toho dotace 1 085 000,- Kč, zbytek vlastní zdroje. Dále se zrekonstruoval chodník
v ulici Hlavní od kostela, až na konec obce (pravá strana), rovněž dle technických požadavků poskytovatele dotace, v hodnotě 1 117 754,- Kč, z toho dotace 859 000,- Kč,
zbytek vlastní zdroje.
Co se týče oprav a rekonstrukcí chodníků v letošním roce:
– Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Vojkovice – lokalita Nádražní (levá strana od
Boží muky po konec zástavby). Realizační náklady 1 165 464,- Kč, schválená dotace
z Jihomoravského kraje ve výši 220 000,- Kč.
  Realizace 06–09.2018
– Oprava chodníku v ulici Vodní od RD č. p. 91 po RD č. p. 98. Náklady na realizaci
529 580,- Kč.
  Realizace 07–09.2018
U místních komunikací chci začít informací, že obec Vojkovice si nechala zpracovat u společnosti ENVIPARTNER, s.r.o. Brno, aktuální „Pasport místních komunikací a dopravního značení“. Termín odevzdání je konec června 2018. Následně
bude předložen DI Brno-venkov k vyjádření a Odboru dopravy v Židlochovicích ke
schválení.
A co se týče investic do oprav a rekonstrukcí místních komunikací? V loňském roce
byla dokončena kompletní rekonstrukce ulice Sportovní v hodnotě 4 820 000,- Kč.
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Stejně jako v případě chodníků zmiňuji termíny akcí v nejbližších měsících:
– „Návrh řešení přechodu pro chodce ve Vojkovicích před školou, parkovací stání před vjezdem do areálu školy a parkovací stání podél
silnice č. III /15 266“. Toto je název
akce, která v zásadě řeší bezpečný
přechod pro chodce před budovou
školy, včetně osvětlení. Hlavním
důvodem, proč je právě tato stavba
aktuální, je skutečnost, že stávající
přechod je naprosto v rozporu se
všemi bezpečnostními předpisy. Je
situován z vjezdu do vjezdu a ke
všemu ještě je přes silnici veden
šikmo. Není řádně osvětlen. Nachází se v místě, kde při přecházení
od školy na protější stranu je velmi
špatný výhled doprava.
– Neustále očekáváme reakci Ministerstva pro místní rozvoj na naši
žádost o poskytnutí dotace na celoplošnou výměnu povrchu v ulici Družstevní. V zásadě se jedná
o odfrézování silně narušené finální vrstvy živice, srovnání, popřípadě výměnu porušených obrubníků,
úpravu poklopů kanalizace a domovních přípojek vody a následné položení nové vrstvy živičného
povrchu. Pokud bychom v případě
získání dotace byli neúspěšní, předložím Radě obce a následně Zastupitelstvu obce variantu financování
akce z vlastních zdrojů k posouzení
a popřípadě ke schválení.
– V současné době probíhají práce na
projektové dokumentaci k územnímu řízení s názvem „Rekonstrukce
ulice Rajhradská, Vojkovice“.

V loňském roce v podzimních měsících, byla opravena velice silně poškozená hřbitovní zeď. Na stavební činnosti stavba velice náročná, zejména na vnitřní straně, kde
zednické práce ztěžovaly náhrobky, které byly umístěny těsně u zdi, což prakticky neumožňovalo ideální zapravení povrchu za nimi. Nicméně konečný výsledek může každý občan vyhodnotit sám.
Na nátěr zdi bylo vydáno závazné stanovisko Odboru kultury při MěÚ v Židlochovicích, které dokonce stanoví barvu nátěru. Barva nátěru zní – bílá, lomená. Jelikož
bílá lomená může mít několik odstínů a tuto informaci zatím nemáme, požádáme
Ústav archeologické a památkové péče o upřesnění.
Loňské náklady na stavební činnosti činily 1 042 532,- Kč a Ministerstvo zemědělství
v rámci programu „Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků“, poskytlo obci
dotaci ve výši 546 000,- Kč. V letošním roce jsme požádali Jihomoravský kraj o dotaci
na nátěr zdi ve výši 95 000,- Kč (celkové náklady činí 190 000,- Kč). Nyní očekáváme
jak se nám zadaří. Nicméně nátěr zdi má obec v plánu, i když k nám dotační prostředky nedorazí.
A pokud jsem již zabrousil do hřbitovní tématiky, chci zmínit že obec si nechala
vypracovat „Pasport místního hřbitova“. Listinná podoba, kterou obec disponuje, je
již překonaná v čase a orientace v ní je pro referentky velice složitá. Nová elektronická
podoba bude nabízet naprosto přesná data o evidenci hrobových míst, o jejich velikostech, ale zejména přesnou lokalizaci tělesných pozůstatků, které jsou ukládány do
klasických hrobů nebo kolumbária.
Od hřbitova ke sportu
Jistě většina občanů zaregistrovala, že byly zahájeny práce na výstavbě tenisových
kurtů. Historie realizace tenisových kurů sahá až do roku 2006. Již tehdy bylo vydáno
rozhodnutí na jejich výstavbu Stavebním úřadem v Židlochovicích. Jelikož stavba nebyla zahájena v termínu uvedeném v rozhodnutí o změně využití území, rozhodnutí
pozbylo platnost. Diskuze na téma tenisové kurty se znovu otevřela mezi vedením
tenisového klubu a radou obce v roce 2016. V dubnu 2017 požádala obec o dotaci
na jejich výstavbu ve výši 500 000,- Kč, která byla obci přidělena v září 2017 s tím, že
bude vyčerpána do 31. 12. 2017. Na žádost obce prodloužil Jihomoravský kraj čerpání
dotace do 30. 6. 2018.
Stavba byla zahájena 15. 5. 2018 a termín dokončení je do 240 kalendářních dní od
zahájení .
Realizační náklady celkem 1 228 165,- Kč, z toho dotace od JMK 500 000,- Kč, zbytek vlastní zdroje obce.
Nařízené odvody za zábor ZPF činí 263 000,- Kč.
Svůj román zakončím poděkováním všem občanům, kteří se účastní veřejného života, kteří se do něho aktivně zapojují. Všem, kdo jsou v dnešní době ochotni cokoliv
pro obec udělat ve svém volném čase, třeba i údržbou zahrádky před svým domem.
Chci poděkovat všem dobrovolným sdružením na území obce, které pracují s mládeží, pořádají kulturní akce, podílí se na úklidu veřejných prostranství, starají se o zvěř
a pořádek.
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Je však jedna organizace, ta je naprosto u všech akcí, které se na území obce v průběhu roku konají, a to je „Sdružení aktivních seniorů Vojkovice, z. s.“. Vám děkuji
obzvlášť.
Přeji všem příjemně strávené dovolené, spoustu zážitků, dětem prázdniny prožité přesně podle jejich představ a šťastné návraty do svých domovů. A pokud jste
se rozhodli strávit dovolené a prázdniny doma, tak si dovolím použít závěr jednoho
z následujících příspěvků. Nemusíme ve Vojkovicích pouze bydlet, ale snažme se ve
Vojkovicích i žít. Jsem plně přesvědčen o tom, že naše obec nám pomyslná vrata pro
žití otevírá dokořán. Vše je jen a jen na nás. Na žití prostě žádná pravidla ani příručky
neexistují.
Karel Klein,
starosta
Vážení spoluobčané,
zřejmě některé z Vás překvapí, že se v tomto vydání zpravodaje neobjeví společenská kronika a další informace, na které jste byli v minulosti zvyklí. Ale
od 25. 5. 2018 vstoupilo v platnost obecné nařízení EU na ochranu osobních
údajů. Jelikož na úrovni našeho parlamentu nebyly doposud schváleny prováděcí přepisy pro Českou republiku, nechceme se vystavit případným sankcím.
Děkujeme za pochopení.

Informace ze základní školy
Vážení,
další školní rok je pomalu za námi a opět nastal čas pro krátké bilancování.
Naši školu navštěvovalo 57 žáků, služby dvou oddělení školní družiny využívalo
44 dětí. Od letošního školního roku jsme zavedli i ranní družinu.
Děti mohly docházet do kroužku stolních her, keramiky a dyslektického kroužku.
Agentura Kroužky.cz zajišťovala bojové sporty a taneční kroužek. Od 2. pololetí byl
pro starší žáky realizován kroužek programování.
Již tradičně jsme do výuky zařazovali školní výukové projekty jako Etiketa do škol,
návštěvy planetária, Moravského zemského muzea (Pravěk Moravy), Památníku písemnictví v Rajhradě (Příběh knihy) a mnohé další. Všichni žáci se též zúčastnili celostátní matematické soutěže Klokánek, žáci 5. ročníku pak absolvovali srovnávací testy
Kalibro.
Naše škola je dlouhodobě zapojena do projektu Recyklohraní (sběr baterií, drobného elektrozařízení a mobilních telefonů) a do sběru starého papíru. Letos se podařilo
nasbírat přes 14 tun papíru! Získaná částka byla využita na rekonstrukci stávajícího
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Návštěva archeoskanzenu a vzdělávacího střediska Živá voda v Modré u Velehradu
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pískoviště, které již nevyhovovalo bezpečnostním předpisům, a na vybudování nového, menšího pískoviště pro mladší děti.
Již devátým rokem realizujeme společně s MŠ edukativně stimulační skupinky, jejichž cílem je usnadnění přechodu dětí z MŠ do základní školy.
Významným počinem v modernizaci vzdělávání je bezesporu pořízení další interaktivní tabule, tentokrát do první třídy. Výuka se tak stává pro děti mnohem atraktivnější
a přitažlivější. Je velmi potěšitelné, že díky dotaci OP VVV z evropské unie můžeme
pořídit interaktivní tabuli a potřebnou výpočetní techniku i do mateřské školy.
Dovolte mi, abych touto cestou bych poděkovala rodičům, kteří se jakoukoliv formou podíleli na aktivitách školy, ať to byla pomoc při sběru papíru, jarní brigáda,
vedení kroužku programování či sponzorské dary. Velmi si vážíme jejich ochoty věnovat škole a dětem vlastní čas a úsilí.
Na závěr patří moje poděkování všem zaměstnancům ZŠ a MŠ Vojkovice za jejich
celoroční práci. Děkuji též zastupitelům obce za vstřícný přístup k potřebám nejmladších obyvatel Vojkovic.
Přeji Vám všem krásné prázdniny a dovolené plné zážitků

Libuše Matyášová,

ředitelka ZŠ a MŠ Vojkovice

Mateřská škola
V tomto školním roce navštěvuje naši školu 51 dětí, z toho 3 děti nastoupily ve
druhém pololetí. Ve třídě Sluníček je 25 dětí, učí paní učitelky Alena Smolová a Iva
Zichová. Ve třídě Žabiček je 26 dětí, učí paní učitelky Lenka Zámečníková a Lenka
Komínková. Ptáte se, kde je naše Věrka Kopčáková? Užívá si zaslouženého důchodu a velkou radost jí dělají vnoučata. Vedoucí učitelkou se stala Lenka Zámečníková.
V prvním pololetí pokračovala Lenka Komínková s funkcí školního asistenta, který
pomáhá dětem i učitelkám obou tříd, kde je potřeba. Individuální práce s dětmi se tím
více zkvalitnila.
Školnicí je paní Loskotová, vedoucí školní jídelny paní Janíčková, kuchařkou paní
Šebestíková. V kuchyni pomáhá a obědy převáží a vydává v základní škole paní Knozová. S údržbou a opravami pomáhá v mateřské a základní škole pan Večeřa.
Na podzim jsme spolupracovali se sdružením Rozinka. Maminky uspořádaly na
dvorku mateřské školy Dýňování. Na školní zahradě proběhlo Uspávání broučků. Ve
vrbových chýškách, na smyslovém chodníčku, u jezírka a na kopečku děti plnily různé
úkoly.
Chtěla bych také poděkovat maminkám, které organizují podzimní a jarní burzu
dětského oblečení, protože výtěžek věnují dětem do mateřské školy. Za tyto peníze
jsme zakoupily dětské knihy, výtvarný materiál a kvalitní velké lopaty na písek. Rodiče přispívají podle svých možností na hračky a pomůcky, které děti dostanou na
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Akce Zdravé zoubky

Výlet do ZOO Hodonín
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Vánoce. Díky sponzorskému daru jsme nechali vyrobit skříňky do třídy Žabiček. Proběhla výměna osvětlení v obou třídách a byl zakoupen nová koberec do třídy Žabiček.
V mateřské škole proběhlo hodně akcí. Měli jsme program Zdravé zoubky. Děti si
názorně vyzkoušely, jak se správně drží kartáček nebo kolik je zapotřebí zubní pasty.
Činnosti směřovaly k prevenci zubního kazu. Projekt Zdraví dětem s programem pro
mladší děti: Zdravík a zvířátka z kouzelného lesa, pro starší děti: Jak se Zdravík skamarádil s jedlíkem. Děti si povídaly o zdravé stravě, o pitném režimu, o zvířátkách a proč
je dobré sportovat atd.
Velkou radost nám udělaly děti ze ZUŠ Židlochovice. Uspořádaly pro nás zábavné hudební a pěvecké vystoupení. Představily nám hudební nástroje, zahrály veselé
písničky, které jsme si i zazpívali. Písničkami Anastazie a Zámek v oblacích jsme se
přenesli do pohádek. Viděli a slyšeli jsme naše velké kamarády.
Z dalších akcí, které jsme měli v mateřské škole, byl program Stavitelé mostů. Děti si
povídaly o řekách, mostech, pilířích, o Praze a Karlově mostě. Tento program z cyklu
Malá technická univerzita názorně a jednoduše rozvíjel technické a logické schopnosti
dětí hravou formou pomocí stavebnice Lego.
Byli jsme v divadle Radost na představení Budulínek z hudebky. Divadýlka přijížděla také do mateřské školy např. pan Ševčík s pohádkou O Jankovi a Aničce, divadlo
Koráb s pohádkou Tři prasátka. V únoru jsme s předškolními dětmi jeli do Brna do
ekocentra Lipka na program Skřítek a (ne)obyčejné věci. Děti si povídaly o přírodninách – kámen, hlína, sníh, sláma. Z kamenů skládaly obrazce, stavěly věže, hrály si
s prvním sněhem, plnily úkoly.
Proběhly tradičně barevné dny, besídky s vystoupením pro rodiče. V květnu jsme
jeli na výlet do ZOO Hodonín.
Co náš ještě čeká? Oslavit svátek dětí s hasiči, najít poklad, dokončit výuku plavání
v krytém bazénu v Hustopečích a rozloučit se s předškoláky na zahradní party. Letos
to bude ve stylu Indiáni. Už se učíme písničky, pokřik a tanec. Doufáme, že nám bude
počasí přát a opečeme si i špekáčky.
Děkujeme všem rodičům, firmám a zřizovateli, kteří nám sponzorsky pomáhají při
zlepšování podmínek pro pobyt dětí v mateřské škole. O prázdninách proběhne výměna umyvadel, ve třídě Sluníček budeme mít interaktivní tabuli, necháváme si nově
potáhnout lehátka a zakoupíme povlečení.
Uzavření mateřské školy
V době školních prázdnin bude mateřská škola otevřena do 20. července. V provozu bude jen jedna třída. V době od 23. července do 31. srpna bude mateřská
škola uzavřena.
Přeji všem dětem pěkné prázdniny a dospělým příjemnou dovolenou.
Lenka Zámečníková
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SK Vojkovice 2017–2018, budoucnost v mládeži
Vážení spoluobčané, sportovní přátelé,
s nastupujícím létem končí naše fotbalová sezóna a je tak příhodný čas, rekapitulovat sportovní sezónu SK Vojkovice. Prostor dostanou naši trenéři i předseda klubu
Ing. Petr Klučka. Je za nimi spousta práce ale i sportovní zábavy, takže se jistě mají čím
chlubit.
Na úvod probereme s trenérem A týmu sezónu naší klubové „Jedničky“, která je
účastníkem soutěže krajského přeboru. Slovo dostává Pavel Ponya. V podzimní části sezóny jsme se trochu trápili, a i když jsme měli za sebou herně podařené zápasy,
bodově jsme vyšli naprázdno. Trápila nás střelecká nemohoucnost. Využili jsme tak
zimní přestávku k tomu, abychom se více sehráli, získali na kondici a zlepšili produktivitu. Zimní příprava začala v polovině ledna. Trénovali jsme 4x týdně a v době velkých
mrazů využívali umělou trávu v Žabčicích. Do přípravy se zapojilo 20 hráčů, včetně
hráčů dorostu. Sehráli jsme 6 přípravných utkání se soupeři z krajských soutěží a jedním divizním. Z našeho kádru v zimní přestávce odešli hráči Vacek a Čermák a vrátili
se Petrové Nevěděl a Poláček. Jarní část naší sezóny pro nás vyšla lépe. Ke zlepšené
hře jsme přidali vyšší produktivitu a diváci tak mohli vidět velmi povedené a vítězné
zápasy. V tabulce se pohybujeme okolo 10. místa. Cíl do další sezóny je stejný, držet
soutěž krajského přeboru a zapracovávat naše mladé odchovance. Ke stabilně hrajícím
odchovancům Langovi a Fialovi se pokusíme zapracovat další mladé hráče, jako Martina Hýska, Petra Pekárka, popřípadě další. Na závěr svého vstupu pochválil Pavel Ponya celý svůj tým, je si vědom, že v dnešní uspěchané době se čas na sport hledá velmi
těžko. Já jen dodávám, že ze sportovního hlediska je soutěž krajského přeboru velmi
atraktivní, musí být však podporována velmi dobrou ekonomickou aktivitou vedení
klubu a jak bylo opakovaně zmíněno, tak kvalitní prací s mládeží, protože nemůžeme
tahat mladé hráče jako slunko z kopřiv.
Muži B mají za sebou první sezónu v soutěži Okresního přeboru, do které postoupili. Jejich výkony a výsledky jsou často odvislé od termínů utkání A týmu a dorostu.
Pokud se tyto zápasy potkají, jsou povoláni i hráči starších ročníků. Některé výsledky
potom nejsou řekněme vyrovnané. Nicméně zase, sportovnímu rozvoji zejména mladších hráčů má soutěž jistě co nabídnout. Navíc trenér Ponya využívá naši „Benfiku“
k tomu, aby se méně vytížení hráči A týmu takzvaně dohráli. Myslím, že se v přechozí
sezóně v týmu mužů B objevovalo více mladých hráčů než nyní. Ale jejich zapojení
musí být výsledkem oboustranné práce. Mladí hráči musí především chtít často druhý
zápas o víkendu hrát a něco si i odříct a vedení týmu by pak zase mělo, bez ohledu na
výsledek a vztahy mezi staršími hráči, jejich zájem zúročit na hřišti, a to v dostatečném
časovém prostoru, klidně i v základu. Přejeme mužům B další povedenou sezónu a za
pravidelné fanoušky nedělních, velmi atraktívních bojů (Olišu, více střílej!) velké díky!
Dorostenci SK Vojkovice hrají krajskou A třídu kopané společně s hráči RAFK Rajhrad. Jak jsem již v minulosti zmínil, nejedná se o nic neobvyklého. Jednotlivé kluby
mají často problém početně poskládat některé kategorie a fotbalový svaz umožňuje
klubům slučování ročníků a hrát soutěž společně. Za mě v pořádku. To, že tato spolu24
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práce není jednoduchá, je celkem jasné, ale zvítězit by měla vždy jedna jediná věc, a to,
aby kluci hráli. Trenér Lubomír Burian vede takto spojený tým a stejně jako u mužů
je lepší část sezóny ta jarní. Hráči se herně zvedli, přišlo více výher a někdy nám body
utekly v posledních minutách. Dorost se aktuálně pohybuje okolo 10. místa. Herní
model dorostu pro další sezónu se bude řešit v letní přestávce, věřím, že se najde co
nejlepší řešení.
Slovo si bere trenér žáků a trenér mládeže Radim Hanzlík. Drobotina se nám stále
rozrůstá. Celkem se u nás pravidelně účastní různých tréninků v kategoriích mládeže
kolem 100 dětí, což beru jako náš největší úspěch. V regionálním měřítku rozsah práce
s mládeží nemá absolutně obdoby. Mezi největší úskalí patří sehnat kvalitní trenéry
ochotné se malým fotbalistům ve svém volném čase bezúplatně věnovat. Proto bych
jim chtěl poděkovat za energii, kterou do dětí pravidelně každý týden investují.
Nejdůležitějším posláním našeho klubu je totiž právě práce s mládeží a výchova kluků a holek s láskou ke sportu, respektem ke spoluhráčům i protihráčům a citem pro
fair play. A jsem velice rád, že vzhledem k neustále narůstajícímu počtu drobotiny
na našich skvěle udržovaných hřištích mohu bez obav říct, že se nám to daří, uzavírá
Radim Hanzlík.
Naši fotbalovou školku pro děti 3–5 let vede Roman Hanzlík; zaměřují se na první
fotbalové krůčky, pohybové hry s míčem i bez něj. Na něj navazuje trenér Jan Valnoha s předpřípravkou, dětmi ve věku 5–6 let. Dohromady vedou asi 20 dětí. Mladší přípravku do 8 let věku vedou Michal Busios a Jan Fleišinger. Starší přípravku do
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10 let Libor Frank a Karel Komínek. Tady už hraje více než 30 dětí. Mají již své soutěžní utkání v nižší okresní třídě a okresním přeboru. Výsledky se ale nijak zvlášť nepočítají. Důležitým faktorem je jejich pohyb, radost ze hry, vstřelené branky. Vítězové jsou
všichni, kteří se hýbou a nesedí doma u počítače. Trenérskou trojici mladších i starších
žáků tvoří s Radimem Hanzlíkem Luboš Konečný a Zdeněk Veselý. Mladší žáci hrají
na šířku hřiště ve formátu 7 plus brankář a starší hráči mají již klasické rozestavění
s 11 hráči a na celé hřiště. Hrají soutěžní třídu A kraje, a i když se výsledkově někdy
nedaří, dělají svým trenérům i rodičům radost. Herně jsou na tom velmi dobře a jsou
příslibem do budoucna.
Pod hlavičkou klubu působí i družstvo „Starých pánů“. Na hřišti jsou každý pátek a
jejich mače určitě stojí za to. Pokud máte zájem, přidejte se. Pozor jen na to, že na sebe
nevolají jmény, ale nemocí, která zrovna koho trápí. Takže v útoku například hraje
Pavel Plotýnka.
Všichni trenéři děkují závěrem klubu, obci a všem lidem, kteří se starají o chod SK
Vojkovice, za skvěle připravené a upravené zázemí. Pochopitelně by toto nebylo možné
bez peněz, proto dík patří také všem sponzorům, členům klubu a obci Vojkovice, kteří
společně pomáhají celý náročný provoz financovat.
Nakonec prostor dostává předseda klubu Ing. Petr Klučka. Vážení občané, dovolte abych vzpomněl na našeho bývalého předsedu pana Oldřicha Komínka, který nás
opustil na konci minulého roku. Ještě jednou bych chtěl poděkovat prostřednictvím
obecního zpravodaje za jeho obětavou práci pro klub SK Vojkovice. Věřím, že jsme
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udělali radost nejen jemu ve fotbalovém nebi, ale všem příznivcům vojkovické kopané.
SK Vojkovice se udrželi v krajském přeboru! Nemohu opomenout a pochválit všechna
mužstva od těch nejmenších, přípravek, žáků, dorostu, týmů B i A, výboru, poděkovat
panu starostovi Karlu Kleinovi a zastupitelstvu obce. Také díky obětavým důchodcům,
všem členům, rodičům dětí, manželkám hráčů, fanouškům a pořadatelům fotbalu. Na
závěr mi dovolte popřát vám krásné prázdniny a příjemné léto. Budeme se těšit na
další sezónu.
Tak, a jsme na konci příspěvku. Kromě našeho hodnocení hráčů, soutěží, výsledků
práce a dalšího, vystupuje ze všech těchto komentářů hlavně slovo mládež. Je dnes
těžké o děti bojovat a dostat je na hřiště. Svádíme boj s mnohem pohodlnějšími lákadly jako internet a zdánlivě snadná zábava na sociálních sítích. Máma doma není, ale
youtube ano. Ale to platí pro všechny sporty. Potřebujeme, aby děti dostaly sportovní
návyky především doma, v rodinách, a pak je již na nás, aby děti u sportu zůstaly, měly
ho rády a nastupovaly v některé z našich mnoha kategorií. A jednou to třeba bude
i krajský přebor. V sobotu 23. 6. 2018 se koná další ročník turnaje žáků Klučka cup,
srdečně vás zveme. Vám, kteří přijdete, i těm ostatním přejeme sportem proložené
léto a těšíme se na další fotbalový ročník.
Richard Večeřa

Pan Oldřich Komínek 1953-2017
Pan Oldřich Komínek se narodil 9. 4. 1953
v Opatovicích. Navštěvoval základní školu v Rajhradě a následně střední zemědělskou školu ve
Znojmě. Po jejím ukončení pracoval jako technik
výroby v JZD Blučina. Pracovní život završil budováním a rozvojem firmy Agro u nás ve Vojkovicích.
Se svojí manželkou Zdeňkou se brali v roce 1976
a vychovali spolu tři děti.
Život pana Oldřicha Komínka v obci Vojkovice
je neodmyslitelně spjat s fotbalem. Sportem, který mu na celý život přirostl k srdci, sportem, který
s láskou dělal, s pílí sobě vlastní rozvíjel a budoval
a sportem, který svým názorem a schopnostmi
ovlivňoval. Fotbal hrál od mladí v rodných Opatovicích. Když se v roce 1976 přestěhoval do Vojkovic, nejen že fotbal neopustil, ale s vervou sobě
vlastní se do něj pustil i zde. Nejčastěji hrál na postu středního obránce. Za sebou měl
odchovance z Velkých Pavlovic Františka Hanzlíka, stopera s velkým přehledem a super hlavičkou a spolu tak vytvořili jen těžko prostupnou zeď. Byl velmi temperamentním hráčem, který dokázal manšaft srovnat. S Františkem Hanzlíkem se stali lídry
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Pan Komínek vlevo dole

týmu. Na hřišti koncentrovaný a mimo hřiště kamarádský typ, i když jeho humor byl
místy tvrdší. Aktivně hrál kopanou i po čtyřicítce a pak ještě nějakou dobu rekreačně.
Se svým kamarádem Ing. Františkem Hanzlíkem, který nás velmi brzy opustil, převzali žákovské družstvo a předávali nám své zkušenosti a lásku ke sportu. Pod jejich
vedením se vystřídala pěkná řádka dětí. Byl motorem vzestupu týmu můžu, když jako
trenér vedl A tým k postupu ze 3. okresní třídy do hlavní skupiny okresu Brno-venkov
a dále z pozice poradce a sponzora, tlačil náš A tým až do příček krajského přeboru.
A spokojenost, kterou při utkání mužů cítil, rozdával okolo sebe a byl pyšný, jak si
v soutěži vede nejmenší vesnice mezi městy.
Jen zdánlivě se pan Komínek soustředil pouze na budování a podporu A týmu mužů.
Pár minut před zápasem se objevil na utkáních dorostu, i těch přátelských. Sledoval
výkony dospíváních hráčů, chválil je a někdy i kritizoval, když měli navíc a chtěl je posunout. Při konzultacích s trenéry mužských týmů nabádal k zapojení dalších a dalších
hráčů do dospělých kategorií, byť v případě A týmu je soutěž krajského přeboru velmi
vysoká. Vždy věděl, že budoucnost vojkovické kopané je především v mladých hráčích
a zejména v těch, kteří u nás vyrostou. Protože právě ti budou mít nejlepší vztah k obci
a ke klubu a jednou budou pokračovat v jeho práci. Nezapomínal ani na žáky a hráče
přípravek. Vždy, když jsme přijeli ke Komínkům pro dresy, říkal: „Už zase hrajete? Vy
tomu teda dáváte .. Ale jo, jen ať děcka hrají, to je potřeba!“ Naše úspěchy vždy dokázal ocenit a za neúspěchy nás nikdy nekritizoval. Domácí zápasy dětí si nenechal ujít.
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Se zájmem je sledoval, ptal se na jména a pochválil. Pak Komínek detailně sledoval
veškeré fotbalové dění v našem sportovním klubu, všechna utkání, a že jich je, a vždy,
když A tým podal dobrý fotbalový výkon, byla na něm vidět spokojenost a dobrá nálada, ale tu největší radost neskrýval při fotbalu dětí.
Zásadní vliv měl na tvorbu současného stánku vojkovické kopané. Velmi se podílel
na tom, že hřiště a areál se dynamicky změnily. Dvě travnaté plochy, vybudované závlahy, tribuna, zázemí hráčů a diváků jsou benefity práce tahounů vojkovické kopané
podporované obcí a sponzory, s panem Komínkem v popředí. Areál, který má vysokou
úroveň, nám spousta klubů v dobrém slova smyslu závidí. A pan Komínek moc dobře
věděl, kolik je za tím práce. A dnes, když přijdete na fotbal a sednete si, tak sami ucítíte,
jakou příjemnou má atmosféru.
Pan Komínek nikdy nešel pro ostré slovo daleko. „Když na vás někdy křičel, tak proto, že jste mu za to stáli,“ velmi přiléhavě zaznělo, když jsme se s ním loučili. Že to jde,
nám dokazoval svojí prací. A vzpomeňte si, kolika z vás pomohl. Fotbalem to začalo,
fotbalem skončím. Jeho přáním je dlouhý a bohatý fotbalový život vojkovické kopané a
je teď na nás ostatních, jak se s tím popereme. A když zavřeme oči, tak ho uvidíme, jak
stojí na svém místě za brankou, aby ho nikdo nerušil a sleduje, zda ten náš vojkovický
fotbal děláme dobře ….
S díky a krásnou vzpomínkou v srdci
kamarádi, přátelé, hráči a fanoušci SK Vojkovice
Richard Večeřa

Sdružení aktivních seniorů
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych i já za naše Sdružení aktivních seniorů přispěla, jak se říká: „se svou
troškou do mlýna“ do Vojkovického zpravodaje. Rozhodně nemám v úmyslu nás vychvalovat. My nejen pomáháme druhým, ale pořádáme různé akce hlavně pro nás.
Úžasné bylo třeba divadelní představení Bítls, na které nám obstaral vstupenky pan
L. Spáčil. Tato hudební komedie neměla prostě chybu.
Na tanečním odpoledni, k svátku žen v Medlově, nám k tanci a poslechu zahrála
skupina Duo Aramis.
Svátek matek nám svým roztomilým vystoupením zpříjemnili žáci Základní školy
Vojkovice. Poděkování patří nejen dětem, ale i jejich učitelkám. Všichni dostali malou sladkou odměnu. Především však děkuji panu starostovi Karlu Kleinovi za krásná
slova a za růži, kterou dostala ke Dni matek každá žena, jež si přišla prožít příjemné
odpoledne na Obecní úřad Vojkovice.
V našem programu máme zařazeny tři celodenní zájezdy zaměřené na kulturní památky. Mezi tyto určitě patří hrad Bouzov známý z natáčení pohádek. Příjemná oáza
plná vzácných stromů a rostlin , to je rozlehlé arboretum v Bílé Lhotě. Poslední zastavení na našem vzdělávacím zájezdu bylo muzeum v Litovli, kde se nachází stálá expozice
starých řemesel, hudebních skříní, zápasníka Frištenského a dočasná výstava různých
druhů loutek od marionet, maňásků a těch, co se vodí na provázku. Při prohlídce expo29

zice starých řemesel jsme viděli dílny kovářů, pekařů, cukrářů, ševců a holičů. Některé
vystavené exponáty nám připomněly i to naše dětství. V hudebním muzeu jsme si poslechli skladbu ze staré hrací skříňky. Co jsme ale nevěděli, že v Litovli vyrábí gramofony, které se vyváží do celého světa. Praneteř pana Frištenského nás svým poutavým
vyprávěním o největším silákovi tehdejší doby, o jeho vyhraných zápasech a nelehkém
životě tak zaujala, že jsme odcházeli z muzea dlouho po zavírací hodině.
V červnu máme v plánu zájezd na Veselý kopec, který má na starosti jediný mužský
v našem „babinci“ pan Petr Tichý.
Na podzim se chystáme do Třeboně, ale to není zdaleka všechno, co jsme si naplánovali.
Náš spolek aktivních seniorů je vlastně naše druhá rodina, kde se jednou za dva
týdny setkáváme a sedět „na sucho“ při návštěvě se prostě nehodí. Proto máme vždy
připravené pohoštění. A připíjet na zdraví se přece musí!
Za Sdružení aktivních seniorů z.s.
Radoslava Kubátová

Činnost mysliveckého sdružení
Dovolte mi abych v krátkosti seznámil s činností našeho spolku.
Náš spolek má 9 členů a dva myslivecké hosty. V tomto počtu se scházíme takřka
každou neděli ve zdejší myslivně. Zde si rozdělíme úkoly a následně vyrážíme do
revíru za jejich splněním. Průměrně to zabere 2 až 3 hodiny. A jakou jinou činnost
vyvíjíme? Kromě toho, že na konci roku uspořádáme 3 až 4 hony na drobnou zvěř,
celoročně dle potřeby zvěř přikrmujeme, opravujeme a obnovujeme myslivecké zaří-

Oprava klubovny
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zení. Každý rok na konci března provádíme úklid větrolamu a přilehlých mezí
od vlakového nádraží až po kruhový
objezd na státní silnici a prostor o kolo
silnice na Hrušovany. Letos již po několikáté jsme vysazovali vrby v lokalitě
za mlýnem. Málokdo z vás ví, že doubky mezi mlýnským náhonem a slepým
ramenem Svratky stejně jako stromy
na litorálu tzv. u zbouraného mostu
rovněž za mlýnem jsme vysazovali my
s našimi ratolestmi. 26. ledna 2018 ledna jsme pořádali již šestou mysliveckou
poslední leč (taneční zábavu). Pro vaší
informaci termín další takovéto akce
je 1. února 2019. Podíleli jsme se na
přípravě akcí pro děti – pálení čarodějnic a dětském dnu u rybníka Šimloch.
Již tradičně pořádáme s panem Čupou svatohubertskou mši v místním
Tombola na poslední leči
kostele.
Za poslední 4 roky jsme postupně zrekonstruovali vnitřní prostory myslivny (bývalé hasičské zbrojnice); opravili jsme podlahu v klubovně, provedli nové omítky,
za přispění obce vyměnili okna, přistavěli sociální zařízení, zavedli vodu a kanalizaci. Rovněž byla vyměněna elektroinstalace. Částečnou opravou prošla i stře-

Čištění větrolamu
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Část odpadu z větrolamu

cha. Letos je na řadě komín a vstupní
vrata, ale čeká nás ještě spousta další
práce.
Řada lidí si myslí, že myslivci jsou
barbaři a vrazi nevinných zvířátek, ale
opak je pravdou. Myslivec se musí řídit platnými zákony a patřičnou legislativou. Není to tak, že když má chuť,
tak si vezme zbraň a něco si uloví. Musí
se řídit dobou lovu, dobou hájení a samozřejmě musí mít povolením k lovu.
Každá lovná zvěř v uznané honitbě
má tzv. normované stavy, které musí
odpovídat dané výměře honitby a její
úživnosti. Zároveň se tvoří plán lovu,
který určí počet lovených kusů zvěře.
Vše se řádně hlásí na příslušných úřadech. Výše zmiňovaná doba hájení by
neměla zajímat jen myslivce, ale i vás,
veřejnost. Je to doba, v níž dochází
k páření zvěře, snášení vajec, kladení

Rozebrání starého posedu

Postavení nového posedu
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Svatohubertská mše

mláďat a dospívání zvěře. V tomto období je třeba, aby se každý z nás v přírodě
choval co možná nejohleduplněji. To znamená pohybovat se po cestách k tomu
určených, pokud možno venčit psy na vyhrazených místech, nepouštět je na volno,
nevypalovat traviny a jiné porosty. Pokud to není nezbytně nutné, tak i vyžínání
mezí a louček oddálit až na období konce června. Vyvarovat se zbytečného sbírání
mláďat v domnění, že jsou opuštěná a raději to oznámit některému členu spolku. Je
ještě spousta k zamyšlení, ale nerad bych vás na tomto místě poučoval. Každý z nás
dělá chyby, jen je dobré si to uvědomit a pokud možno se jim napříště vyhýbat.
Na závěr bych se rád vrátil k již zmiňovanému venčení psů. Poprosil bych ještě jednou všechny majitele psů, kteří venčí psy na volném prostranství mezi poli, větrolamy a na jiných odlehlých místech v katastru obce, aby se opravdu chovali ohleduplně
k přírodě. Vím, že se jejich mazlíčci potřebují někde vydovádět, ale stejně tak i zvěř
potřebuje svůj klid. Dost na tom, že zemědělství prošlo razantním rozvojem a technologie se stále zdokonalují; v důsledku toho se však může stát, že děti našich dětí
uvidí zajíce, srnu, bažanta, koroptve a jiné druhy volně žijící zvěře jen v zoologických
zahradách anebo ještě hůře vycpané.
S přáním mnoha hezkých zážitků v přírodě

Martin Vangel, předseda MS Vojkovice
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Čarodějnice 2018 ve Vojkovicích
Jako již tradičně i letos proběhlo pálení čarodějnic na hřišti SK Vojkovice, tentokrát v pondělí 30. dubna. Modrá obloha a sluníčko vytvořili tu správnou atmosféru
a tomu odpovídala i bohatá účast návštěvníků.
Do letošní „čarodějné akademie“ jsme na základě náročných přijímacích zkoušek (spočívajících ve zkrocení netopýra) zapsali rovných 68 dětí. Ty vyrazily v doprovodu rodičů, prarodičů a dalších přátel na trasu, kde čarodějné paní učitelky
prověřovali jejich znalosti z jednotlivých předmětů. Létalo se na koštěti, poznávaly
kouzelné byliny, nechyběla výroba čarovných lektvarů a lov pavouků. Schopnosti malých čarodějnic a čarodějů prověřilo věštění z magické koule i výroba perníčků. Kontrolu žákovských knížek a ocenění úspěšných žáků pak měla v závěru
cesty na starost sama čarodějná paní ředitelka. A protože ve Vojkovicích máme
samé šikovné děti, odměnu v podobě špekáčku a drobné sladkosti si vysloužili
úplně všichni.
Akci společně připravili SK Vojkovice, Vojkovická rozinka z. s., Sdružení aktivních
seniorů a MS Vojkovice. Rolí čarodějných učitelek se skvěle chopily „baby“ připravující babské hody. Všem jmenovaných patří velké poděkování.

Miroslava Floriánová

Pálení časrodějnic
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Vojkovická rozinka slaví první narozeniny
Více než rok uplynul od založení Vojkovické rozinky – spolku, který vznikl z neformální skupinky „maminek dětí z MŠ“, a postupně se rozrostl i za zdi mateřské školy.
Co se nám během roku podařilo? Uspořádali jsme šest víceméně tradičních akcí pro
děti – Den pro Vojkovice, dětský program na čarodějnice, Dýňování, Uspávání broučků, Drakiádu a Cestu duchů. Především pro skupinu maminek a „žen všeho věku“
jsou potom určeny Rozinkové babince, aneb tvoření pro radost – podvečerní setkávání
spojená s rukodělnou činností.
A z čeho máme největší radost? O naše akce je zájem. Ale hlavně – čím dál víc lidí
se zapojuje i do jejich přípravy. Vážíme si každé pomoci – upečení perníčků, přípravy
plakátu, účasti na stanovišti…. I kdyby to byla jen pomyslná kapička v moři. Protože
když se tyto kapky dají dohromady, je z toho moře – krásné a osvěžující, moře, které
přinese spoustu radosti nejmenším a vykouzlí úsměv na tvářích dospělých.
A tohle je naším cílem. Pořádat akce pro vás – s vámi. Uvědomujeme si, že spokojený život bez ohledu na věk je založen na pocitu sounáležitosti, přátelství, vědomí, že
někam patřím. Nechceme ve Vojkovicích pouze bydlet, chceme tady skutečně žít…
Veliké poděkování patří všem, kteří nám pomáhají tuto myšlenku naplňovat.

Miroslava Floriánová, (mirka.drobilkova@post.cz)

Den pro Vojkovice
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY V REGIONU?

Zajímají Vás sociální služby a jejich dostupnost v regionu? Chcete se dozvědět, co se v těchto službách plánuje do roku 2023 a jaký bude jejich rozvoj na
Židlochovicku? Pak je tento článek určen přímo Vám!
Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek, ve spolupráci s městem Židlochovice,
uspěla se získáním dotace na projekt Plánování sociálních služeb pro ORP Židlochovice. Jedná se o dvouletý projekt, jehož cílem je rozvíjet sociální služby v regionu
a koordinovat tento rozvoj v regionu společně. V rámci projektu vzniknou:
• Komunitní plán sociálních služeb na rok 2020–2023, Akční plán sociálních služeb
na rok 2019 a 2020),
• Vzdělávání

poskytovatelů, zadavatelů i uživatelů sociálních služeb,
• Dostatečně informovat širokou veřejnost o sociálních službách v regionu – bude
vydána Brožura o sociálních službách na Židlochovicku,
• A
 další výstupy projektu.
V projektu jsou zapojení místní aktéři, kteří mají spojitost se sociálními službami v regionu (obce, poskytovatelé sociální služeb, lékaři, vzdělávací instituce,
nestátní neziskové organizace a další subjekty spojené se sociálními službami).
Jejich úkolem v projektu je zhodnotit dosavadní rozvoj služeb, nastavit procesy a podílet se na tvorbě dokumentů, zabezpečit další rozvoj sociálních služeb
v regionu a ustanovit stálou platformu pro koordinaci rozvoje i po ukončení
projektu.
Jednotliví místní aktéři ze sociálních služeb jsou v projektu sdruženi do orgánů projektu (pracovní skupiny a řídicí skupina), na jejichž schůzkách probíhá
samotná práce na projektu. Během měsíců března a dubna proběhla první zasedání orgánů, na kterých byl hodnocen současný stav sociálních služeb v regionu s ohledem na aktuálně platný Komunitní plán sociálních služeb pro SO ORP
Židlochovice na roky 2016 až 2019. Na dalších zasedáních v průběhu května a června budou aktéři nastavovat Akční plán sociálních služeb pro SO ORP Židlochovice
na rok 2019.
Pokud se chcete dozvědět více informací, podívat se na zápisy ze zasedání orgánů
projektu apod., navštivte webové stránky MAS Podbrněnsko (www.podbrnensko.cz).
Rovněž se můžete obrátit i na pracovníky MAS Podbrněnsko.
Realizační tým projektu
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Setkání rodáků a kamarádů „ Na Špici“ 2017
Za zvuků lesních rohů a za jásotu oslavných fanfár zvedl náš kamarád Martin pravici a zvolal: „Na Špici, kamarádi, na Špici!“. Horda vojkovické chasy se dala do pohybu. Někteří na voze, bohatí koňmo a mnozí, kteřížto zlou ženu doma mají, tak
pěšmo. Pátý ročník setkání Na Špici začal. Počasí ideálně fotbalové nás tentokráte ke
sportu nezlákalo, nýbrž jsme jej velmi náramně využili ke společnému setkání nás
chlapců z Vojkovic.
Na úvod setkání proběhla první disciplína v rychlosti naražení pivního sudu.
Je známo, že nejmenovaný tým F1 podkročil při výměně pneumatik hranici dvou
sekund. Martin Vangel, držitel jednoznačně nejrychlejšího času v rychlosti naražení
pivního sudu v okrese Ochoz, tuto hranici opět atakoval, nicméně mírně překročil.
I tak klobouk dolů. Mimochodem nám tento borec prozradil, že nejdůležitější vliv na
rychlost práce nemá obratnost, ale momentální žízeň.
Další program byl v duchu odborně řízených debat, ať těch politických, kdy jsme
přispěli svými návrhy na program zářijové schůze Evropské unie, nebo těch nám
nejbližších, ze života naší obce a našich spolků. Velmi zajímavou přednášku měl kamarád Bedřich Macka „Ze života dobrovolného hasiče“. Prostor dostal sport všechno
druhu, myslivost i historie. Naše postoje nejsou ničím nevýznamným a jsou prostřednictvím obecního zpravodaje sledovány až v zámoří, kam pozdravujeme.
Pravidelné koupání v řece Svratce narušila skupina kolemjedoucích cyklistek.
Když děvčata viděla naše z poctivé práce vypracovaná a osvalená těla, chtěla se přidat. Ne ne, dámy, dneska je to bez bab…

Setkání rodáků
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Náš počet se rozrůstá, za což jsme velmi rádi. Přišli i chlapci, kteří se nedávno přistěhovali a také ti, které jsme léta neviděli. Jen houšť, hoši, jen houšť! Nicméně jedno
vyzvednout musím, a to kamarády z Prátné ulice. Jedná se o velmi organizovanou
a synchronní skupinu, která od samého začátku, za podpory Sportovní ulice, podávala
neuvěřitelné výkony. Bylo úžasné sledovat, jak mají podobné akce perfektně procesované, jaké podávají individuální i kolektivní výkony při stále zvyšujícím se nasazení,
až do úplného konce. Řečeno terminologií z filmu Rambo 1 „Jen pravidelný výcvik
a totální nasazení nám ostatním zachránilo naše holé životy“.
Naši akci se pokusila narušit část manželek a partnerek, která zřejmě neunesla tíhu
slávy našeho dne a založila separatistickou skupinu s názvem Hluchavky 2017. Někteří
kamarádi se vrátili domů, aby Hluchavkám tuto proti-akci vymluvili jako nepotřebnou,
ale vrátili se buď zhmožděni nebo se někteří nevrátili vůbec a od té doby nemáme o nich
žádné zprávy. Před půlnocí jsme k této revanšistické akci zaujali následující stanovisko:
„Vlkovi pes nevadí, vlk psa snese, ale pozor, vlkovi vadí, když pes štěká, nemá to rád ...“
Srdečně zveme všechny vojkovické chlapce na další ročník, který proběhne
4. 8. 2018, jako vždy ve velkolepém stylu. Myslím, že to bude náramné…
Richard Večeřa

Účast zastupitelů na zasedání ZO
2015
Datum

2017
Datum

2018
Datum

1. 11.
10. 12.
19. 2.
12. 5.
15. 10.
17. 12.
10. 3.
21. 6.
22. 9.
22. 11.
16. 2.
13. 6.
5. 9.
21. 11.
30. 1.
5. 4.
31. 5.

Jméno člena

2014
Datum

ROK
2016
Datum

Karel Klein
RNDr. Ivan Pavlík
Jindřich Toman
Benedikt Čupa
Ing. Dušan Kašpárek
Leoš Janíček
Martin Vangel
Radka Kubátová
Radim Hanzlík
Eva Šulcová
Zuzana Blatná
Richard Večeřa
Eva Vitulová
Lenka Komínková
Zdeněk Laštuvka

Celkem

17
15
10
16
13
8
14
15
6
8
13
17
16
14
15
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Kulturní kalendář
Datum konání akce
Leden
26. 1. 2018
26. 1. 2018
Bez data
Únor
Bez data
Bez data
Březen
7. 3. 2018
12. 3. 2018
13. 3. 2018
17. 3. 2018
17. 3. 2018
21. 3. 2018

Název aktivity

Pořadatel

Poslední leč
Návštěva divadelního představení
Zážitky z návštěvy Tokia – beseda

Myslivecký spolek Vojkovice, z.s.
Sdružení aktivních seniorů Vojkovice, z.s.
Sdružení aktivních seniorů Vojkovice, z.s.

Maškarní ples
Zimní soustředění mužů

Sportovní klub Vojkovice, z.s.
Sportovní klub Vojkovice, z.s.

Den otevřených dveří
Beseda s policií ČR – zasedací místnost OÚ
Rozinkový babinec *
Turnaj mužů Velké Němčice
Burza dětského oblečení,
Probouzení broučků
Účast na Probouzení broučků

ZŠ Vojkovice
Sdružení aktivních seniorů Vojkovice, z.s.
Vojkovická rozinka, z.s.
Tenisový klub Vojkovice, z.s.
Kulturní komise
MŠ Vojkovice,
Sdružení aktivních seniorů Vojkovice, z.s.

Duben
7. 4. 2018
14. 4. 2018

Den pro Vojkovice – úklid okolí obce
Den pro Vojkovice – úklid obce

30. 4. 2018

Pálení čarodějnic

Myslivecký spolek Vojkovice, z.s.
Sdružení aktivních seniorů Vojkovice, z.s.,
Vojkovická rozinka, z.s.
Sportovní klub Vojkovice, z.s.,
Sdružení aktivních seniorů Vojkovice, z.s.,
Vojkovická rozinka, z.s.

Květen
1. 5. 2018
5. 5. 2018
7. 5. 2018
19. 5. 2018

Rybářské závody – Šimlochy
Vojkovický borec – soutěž
Sportovní den – bowling
Babské hody

Rybářský spolek Vojkovice, z.s.
Myslivecký spolek Vojkovice, z.s.
Sdružení aktivních seniorů Vojkovice, z.s.
Sportovní klub Vojkovice, z.s.,
Sdružení aktivních seniorů Vojkovice, z.s.,
Vojkovické ženy
o.s. TAZÍK, spolek
Sdružení aktivních seniorů Vojkovice, z.s.

26. 5. 2018
Bez data
Červen
Bez data
2. 6. 2018

Přebor Moravy v požárním Sportu
Celodenní zájezd – Veselý Kopec
Setkání Vojkovic
Dětský den

o.s. TAZÍK, spolek
Myslivecký spolek Vojkovice, z.s.,
Rybářský spolek Vojkovice, z.s.,
Sdružení aktivních seniorů Vojkovice, z.s.

9. 6. 2018

Mistrovství ČR v požárním sportu

o.s. TAZÍK, spolek
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Datum konání akce
14. 6. 2018
16. 6. 2018
23. 6. 2018
23. 6. 2018

Název aktivity
Rozinkový babinec *
Camping Baldovec
Klučka Cup – mládežnický Turnaj v kopané
Po stopách princezen

30. 6.–1. 7. 2018
Červenec
6.–8. 7. 2018
20.–22. 7. 2018

Turnaj v malé kopané mužů

Bez data
19. 7.–5. 8. 2018
Srpen
10.–12. 8. 2018

Oslava výročí založení hasičů ve Vojkovicích
Letní tábor

Rybářský spolek Vojkovice, z.s.
Rybářský spolek Vojkovice, z.s.,
Myslivecký spolek Vojkovice, z.s.
o.s. TAZÍK, spolek
o.s. TAZÍK, spolek

Vavřinecké hody
Vavřinecké hody – spoluúčast
Ukončení prázdnin pro děti
Letní soustředění žáků fotbal

Sportovní klub Vojkovice, z.s.,
Sdružení aktivních seniorů Vojkovice, z.s.
Sportovní klub Vojkovice, z.s.
Sportovní klub Vojkovice, z.s.

Celodenní zájezd – Třeboň
Rybářské závody
Dýňování
Rozinkový babinec *

Sdružení aktivních seniorů Vojkovice, z.s.
Rybářský spolek Vojkovice, z.s.
Vojkovická rozinka, z.s.
Vojkovická rozinka, z.s.

Drakiáda
Uspávání broučků

Vojkovická rozinka, z.s.
Sdružení aktivních seniorů Vojkovice, z.s.,
Vojkovická rozinka, z.s.
Myslivecký spolek Vojkovice, z.s.,
Sdružení aktivních seniorů Vojkovice, z.s.

31. 8. 2018
Bez data
Září
Bez data
7.–8. 9. 2018
20. 9. 2018
25. 9. 2018
Říjen
7. 10. 2018
24. 10. 2018

Noční rybolov – Šimlochy
Dětské rybářské závody

Pořadatel
Vojkovická rozinka, z.s.
Tenisový klub Vojkovice, z.s.
Sportovní klub Vojkovice, z.s.
pí Dagmar Šafrová,
Sdružení aktivních seniorů Vojkovice, z.s.
Sportovní klub Vojkovice, z.s.

Bez data

Svatohubertská mše – součinnost

říjen–duben 2019
Listopad
6. 11. 2018

Zimní soutěž

Tenisový klub Vojkovice, z.s.

Cesta duchů

22.–24. 11. 2018
Prosinec
7. 12. 2018
Bez data
Bez data

Zabíjačkové hody

Sdružení aktivních seniorů Vojkovice, z.s.,
Vojkovická rozinka, z.s.
Sportovní klub Vojkovice, z.s.

Rozinkový babinec *
Rozsvěcení vánočního stromu
Čertovský rej

Vojkovická rozinka, z.s.
Sdružení aktivních seniorů Vojkovice, z.s.
o.s. TAZÍK, spolek

* Datum se může změnit s ohledem na možnost pronájmu prostor
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Ulice Sportovní před rekonstrukcí

Ulice Sportovní po rekonstrukci

Hřbitovní venkovní zeď před opravou

Hřbitovní venkovní zeď po opravě
Vojkovický zpravodaj – vydává Obec Vojkovice

