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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
nacházíme se na prahu dvou měsíců v roce, které ze všeho nejvíce mají rády
děti. Jsou před nimi velké prázdniny. Před námi dospěláky dovolené, pro někoho
určené k odpočinku, pro jiného zase k dokončení prací na svých obydlích, chalupách a zahrádkách, které se prostě během docházky do zaměstnání nezvládly.
Nakonec pro někoho, kdo je v práci neustále vystaven psychickému tlaku, může
být i fyzická práce odpočinkem.
Dříve než jsem začal psát svůj příspěvek, tak jsem velice důkladně přečetl
všechny příspěvky, které následují. Musím konstatovat, že jejich obsah je natolik
výstižný, že kdybych se rozepsal hodně ze široka, tak bych se opakoval a naprosto
zbytečně plýtval papírem.
V každém případě však chci poděkovat všem dobrovolným spolkům v obci za
pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí, chci poděkovat všem občanům, kteří se bez přetvářky cítí být ve Vojkovicích jako ve své obci a podle toho
se k ní i chovají.
Poděkování patří určitě i mým kolegům v radě i zastupitelstvu, kteří mají zájem posouvat potřeby obce směrem dopředu. Od voleb do místního zastupitelstva
uplynulo necelých osm měsíců. Je to poměrně krátká doba na to, aby se naplnily
všechny cíle, které si politická sdružení ve svých programech stanovila. Na druhé
straně dostatečná doba na to, aby se projevili ti zastupitelé, kteří ve volbách dostali Vaši důvěru a veřejný zájem jde tak trochu kolem nich. Pevně věřím, že časem
i ti pochopí, že řevnivost a obstrukce nejsou tím správným řešením, vedoucím
k naplňování nezbytně nutných potřeb obce.
Témat, u kterých byste určitě chtěli znát detaily, je na psané slovo příliš. Neumím je detailně popsat ve zpravodaji ani na internetových stránkách obce. Tento můj subjektivní pocit mě přivedl k myšlence opět obnovit „setkání se starostou“, a to od měsíce září. V minulosti se právě osobní setkání s občany osvědčilo.
Na pravidelných měsíčních setkáních jsem schopen plnohodnotně informovat
o dění v obci a vyslechnout si případnou zpětnou vazbu od občanů.
No a nyní si již dovolím popřát úplně všem, dětem i dospělým, krásné a hodně dlouhé prázdniny, příjemně strávené dovolené, hodně sluníčka a trochu deště
a šťastné návraty.

Karel Klein,
starosta

Slovo místostarosty
Vážení spoluobčané,
Dovolím si prostřednictvím našeho vojkovického Zpravodaje rekapitulovat část
naší práce za uplynulý půlrok.
Koncem minulého roku jsme dostali nabídku na dotovaný ořez vrb na území naší
obce, který realizuje pro více obcí a měst sdružení KROK Kyjov, z.ú. Během úvodní schůzky jsme si dohodli podrobnosti a především konkrétní obecní pozemky,
a když přišly naše vrby na řadu, pustili se kluci ze sdružení KROK do práce. Zkušeností mají na rozdávání a práce jim šla velmi dobře od ruky. Ačkoliv jim ne vždy
přálo počasí a plochy byly někdy jen těžko přístupné, dokázali ořezat všechny potřebné vrby na levém toku vojkovického náhonu. Možná ještě větší oříšek je čekal
u našeho rybníka Šejba. Dopravní obslužnost pro techniku je na druhém břehu
rybníka minimální a ořez některých vrb byl spíše pro kaskadéry. Nicméně i s tím
se vypořádali na výbornou a Šejbu máme také hotovou. Mimochodem, zajděte si
někdy k vojkovickým rybníkům na vycházku, je tam nádherně. Dovolte mi, abych
touto cestou chlapcům ze sdružení vysekl hlubokou poklonu a vedoucímu skupiny
panu Menšíkovi srdečně poděkoval.
Doufáme ve spolupráci se skupinou KROK opět koncem roku a ořez vrb bude pokračovat. Když už jsme u Vrbovny, tak doplním i další informace související s touto
lokalitou. Je třeba zajistit k Vrbovně dopravní obslužnost, proto na podzim po sklizni necháme vytyčit po dohodě s majiteli přilehlých pozemků hraniční body a obnovíme polní cestu u náhonu. Tato žádost zazněla i z úst myslivců, kteří se rovněž
potřebují do Vrbovny dostat. Potíže a škody nám v této oblasti působí rodina bobra
evropského. Jedná se o chráněného živočicha, který nalezl ideální podmínky ke svému životu v náhonu a jeho okolí. Bohužel si ke svému přirozenému způsobu života
vybírá i velké vzrostlé stromy, které budou muset jít k zemi. Další poškozené stromy
leží již v náhonu nebo v jeho okolí a tyto bude muset specializovaná firma, opět
v součinnosti s vlastníky pozemků, vytáhnou na břeh. I když žádná zásadní ochrana
stromů a hráze, která je narušená systémem chodeb tohoto živočicha, neexistuje,
budeme některé stromy chránit pletivem. Tyto práce a další potřebné provedou lidé,
kteří si brali dřevo z ořezu. Naopak velmi pozitivní zprávou týkající se Vrbovny je
dosazení nových vrb. Část vrb dosadilo ze své vlastní inciativy Myslivecké sdružení
a pořádnou porci nových vrb pak dosadila i firma pana Mátla, která zajišťuje i další
práce pro naši obec. Opět systematicky po levém toku náhonu vysadili a do chrániček umístili vrbové pruty. Další práce budou v tomto Významném Krajinném
Prvku, Vojkovické vrbovně, pokračovat.
Na toto téma navazuje údržba stromů v naší obci. Víte, že na několika místech
proběhlo kácení a ořez stromů. Odborné práce pro nás zajišťuje firma Arbotyl z Brna zastoupená Ing. Tylem, návazné práce zajišťovala firma pana Mátla.
S Ing. Tylem jsme před akcí naši obec prošli a on jako odborně způsobilá osoba
určil, které stromy a jakým způsobem budou ošetřeny. Protože se jednalo o velký
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zásah do zeleně na našem území, požádal jsem ho o zpracování zvláštního článku
k tomuto tématu a naleznete jej v další části tohoto Zpravodaje.
Nyní bych se rád krátce zmínil o IT technologiích. Ing. Lukáš Koutný odvedl velký kus práce v této oblasti a naši spoluobčané, kteří komunikačních kanálů obce
využívají, tuto jeho činnost jistě pozitivně zaznamenali. Opět jsem požádal Lukáše,
aby nám ze svého pohledu tuto práci okomentoval a se čtenáři Zpravodaje se podělil
o novinky ohledně našeho webu a dalších komunikačních kanálů. Na nich se mimo
jiné dozvíte, že Rada obce Vojkovice zveřejnila výzvu s názvem „Vyfoť Vojky“. Chceme dát prostor našim spoluobčanům, aby zachytili na fotografii různé části naší
obce a podělili se o tento moment s ostatními. Zkusíte to taky?
Protože se množily stížnosti na nevhodné parkování v obci, požádali jsme obecní
policii, aby formou prevence koordinovala parkování na území obce. Parkování na
veřejných plochách je citlivé téma. Většina spoluobčanů si vybudovala pro všechna svá auta parkovací plochy nebo garáže na vlastních pozemcích. Minoritní část
spoluobčanů tuto možnost nemá, nebo této možnosti vybudovat si nebo používat
vlastní parkovací místo z nějakých důvodů nevyužívá a parkuje i několik svých aut
na plochách veřejných. Ve spolupráci s Obecní policí je naší snahou, aby parkování
na veřejných plochách neomezovalo nebo dokonce neohrožovalo další účastníky
silničního provozu. Nejvíce přetíženou ulicí z hlediska parkování, je asi Družstevní
ulice. Zaparkovaná auta někdy překáží až v křižovatce na hlavní silnici. Totéž se občas děje i na ulici Vodní. Obecní policie tak připomíná řidičům povinnost dodržovat 5metrovou vzdálenost od křižovatky pro zaparkované vozidlo. Dále jsou velikou
komplikací vozidla zaparkovaná po obou stranách ulice. Průjezd je tak v některých
místech, mimo jiné i uprostřed Družstevní ulice, možný pouze pro malé osobní
vozidlo. Do této ulice nebo její části je pak vjezd záchranných složek, sanitce nebo
hasičům znemožněn. Mějte prosím při omezujícím a nevhodném způsobu parkování na celém území naší obce na paměti, že se může v kritické chvíli jednat o Váš
dům nebo Váš život.
Krátce se dotknu kulturního dění v naší obci. Jsem velmi rád a potěšen, že se můžeme potkat a pobavit na kulturních akcí, které se u nás pravidelně konají. Klobouk
dolů před všemi pořadateli, že ve svém volném čase pro nás dospělé nebo pro naše
děti tyto akce pořádají. Je za tím spousta úsilí nejen pořadatelů, ale také jejich rodin,
které odvádí svůj díl práce, aniž by byly středem pozornosti. Nechci teď všechny
akce vyjmenovávat a doufám, že se ve svých příspěvcích oprávněně pochválí pořadatelé sami, ale přece jen drobnou poznámku učinit musím. Kdo měl možnost zažít
vojkovické babské hody, potvrdí, jak nádhernou atmosféru dokáží děvčata, jejich
rodiny a přátelé vytvořit a energie, kterou toto setkání má, má neskutečné hodnoty.
Holt jsou to holky šikovný .
Další akce a témata necháme na příště anebo se i vrátíme k výše zmíněným, pokud budou mít zajímavý vývoj. A já věřím, že budou.
Mějte se náramně a mějte krásné dny!
Richard Večeřa
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Odpady a sběrný dvůr
Vše kolem nás se velmi rychle mění a odpadové hospodářství není výjimkou.
Co bylo dříve běžným standardem, dnes může být poněkud zastaralé a kolem nás
se objevují nové možnosti, jak bychom mohli odpadové hospodářství i v naší obci
vylepšit. Naším cílem je v této chvíli předat Vám občanům informace, které se týkají
stávajícího systému nakládání s odpady v naší obci a možných novinek, které by se
u nás mohly zavést. Pokusím se vše popsat co nejjednodušším způsobem tak, jak
jsem to pochopil já. Zaměřím se hlavně na dvě pro nás nejzásadnější věci: komunální odpad z domácností a sběrný dvůr. Kromě mého komentáře k tomuto tématu
jsou za tímto článkem příspěvky firem AVE a KTS Ekologie. AVE prezentuje svůj,
a tedy náš současný systém, a KTS Ekologie možnou alternativu.

Současný stav
Odpady nám nyní sváží společnost AVE. Bližší informace k této firmě naleznete na
jejích webových stránkách. V zásadě se jedná o velkou soukromou firmu, která má
s nakládáním s odpady velké zkušenosti a působí na celém území ČR. Komunální
odpad z domácností sváží 1x za 14 dnů, hnízda s vytříděným odpadem 1x týdně
a sběrný dvůr dle potřeby. Myslím, že spolupráce s touto firmou je bezproblémová.
Jednou z věcí, které jsme řešili, je skutečnost, že AVE nemá přehled o celkovém počtu
nádob na směsný komunální odpad (SKO) a sváží u nás více nádob, než dle smlouvy
s obcí Vojkovice má. Společnost AVE neupravovala počet popelnic ve smlouvě s obcí
Vojkovice od roku 2011, kdy jsme měli cca 400 nádob a nyní si vyžádala aktualizaci.
V letošním roce máme tedy cca 450 sběrných nádob. Při platbě poplatku na OÚ se
dle počtu domácností v jednotlivých domech určuje počet sběrných nádob na směsný komunální odpad. Jedna běžná domácnost má nárok na jednu sběrnou nádobu.
Pokud jsou například v jednom domě tři domácnosti, dostaly 3 známky. Dříve některé domácnosti měly více než jednu nádobu, přestože platí v podstatě za jednu (je
tak nastaven a kalkulován poplatek za občana). Proto jsme vydávali při zaplacení poplatku jednu samolepku na jednu domácnost, aby ze svozu vypadly nádoby pořízené
nad tento limit. Tedy čím více svážených nádob na SKO, tím vyšší fakturace ze strany
AVE. U 1100 l kontejnerů na tříděné odpady (papír, plast, sklo), které jsou umístěny
na sběrných hnízdech, se platí za každý výsyp. Výsyp je součet všech nákladů spojených se svozem, včetně platby za množství odpadu. AVE dokáže část vytříděných
odpadů prodat k recyklaci, a tedy nám ponížit cenu za výsyp kontejneru. I když si
současný trh neví úplně rady s veškerým vytříděným plastem, má třídění jednoznačně smysl jak ekonomický, tak v dopadu na životní prostředí.
A tím se dostávám k nákladům na odpadové hospodářství. Největší položku v nákladech na odpadové hospodářství tvoří právě náklady související se svozem a likvidací směsného komunálního odpadu z domácností. Za rok 2018 jsme za tento
svoz zaplatili necelých 620 tisíc. Druhou nejvýznamnější částkou jsou náklady za
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likvidaci objemného odpadu ze sběrného dvora a chatových oblastí, necelých 200 tisíc. Následují náklady na likvidaci stavebního odpadu ze sběrného dvora, tříděného
odpadu ze sběrných hnízd a nebezpečného odpadu, který svážíme 2x ročně. Příjmy
od vás, občanů a od chatařů a chalupářů činí necelých 800 tisíc. Na straně příjmů
stojí i příjmy od společnosti EKO-KOM, která přispívá obcím na sběr tříděných
odpadů. Tedy čím více obec vytřídí, tím více dostane zaplaceno. Za rok 2018 naše
obec obdržela cca 100 tisíc Kč. Po sečtení všech nákladů za uvedené druhy odpadů
je dílčí bilance taková, že obec na likvidaci těchto odpadů doplácí více než 200 tisíc.
Dalších 250 tisíc obec platí za vývoz odpadkových košů, provoz sběrného dvora, likvidaci černých skládek atd. Doplatek z obecního rozpočtu na svoz a likvidaci všech
odpadů na území naší obce je tedy téměř půl milionu korun.
Do systému odpadového hospodářství naší obce patří také sběrný dvůr. Režim
našeho sběrného dvora sami znáte. Sběrný dvůr využívá jen část občanů, provoz je
málo sledován a odpady, které občané přiváží, nejsou váženy. Přitom se jedná o druhou nejdražší položku v nákladech na odpadové hospodářství obce. Běžně dochází
k míchání různých druhů odpadů, včetně těch využitelných, které končí na skládce.
Zde je velký potenciál na zlepšení.

Možný stav v budoucnu
Jaké tedy máme další možnosti pro nakládání s odpady v naší obci? Jako alternativu můžeme nabídnout systém, který provozuje svozová společnost KTS Ekologie s.r.o. KTS Ekologie je firma založená obcemi mikroregionů Kahan, Ivančicko, Tišnovsko a Židlochovicko. Podrobnější informace o této společnosti naleznete
opět na jejích webových stránkách, stejně jako u společnosti AVE. Systém znáte
z okolních obcí – Rajhradice, Židlochovice, Blučina atd. Občané mají doma nádoby na směsný odpad, plasty, papír a bioodpad. Domácnosti třídí jednotlivé druhy
odpadů přímo u svých domů a nemusí chodit na sběrná hnízda. Svozy jednotlivých
odpadů jsou pravidelné, ale méně časté než v případě sběrných hnízd tak, aby v konečném součtu byly náklady na svoz co nejnižší a snižovaly se i průjezdy svozových
aut obcí. Je snahou prodlužovat například i svoz směsného odpadu z obvyklých
14 dnů na 3–4 týdny, nicméně není to nezbytné.
Tento systém využívá toho, že třídění je pro vás pohodlné, a tedy klesá i množství
směsného odpadu v jednotlivých nádobách. Např. v Opatovicích tříděním snížili
množství směsného odpadu z 208 kg na 115 kg.
Uvádím zde i srovnání složení našich odpadů s obcí Nosislav, která také třídí odpad v domácnostech:
• Vojkovice podíl složek: 91 % směsný odpad, 3 % papír, 3 % plast, 3 % sklo
• Nosislav podíl složek: 43 % směsný odpad, 9 % papír, 12 % plast, 33 % bio, 3 % sklo
KTS uvádí, že směsný odpad ukládá částečně na skládku a částečně předává
k energetickému využití ve spalovně, dokáže zpracovat až 100 % papíru, 100 % bioodpadu – nově na kompostárně v Měníně, 100 % skla ve sklárnách v Kyjově a 60 %
plastů.
4

K zavedení tohoto systému je nutné mít nádoby na třídění. S tím souvisí náklady
na jejich pořízení, které je možné pokrýt z dotace EU. Náklady činí asi 700 Kč za
jednu nádobu. Naše obec by tedy za 1 nádobu zaplatila jen 105 Kč, pokud bychom
dotaci získali. Po dobu 6 let jsou dotované nádoby majetkem obce a pak přejdou do
vlastnictví občanů. Nádoby jsou opatřeny QR kódem, který se při každém svozu
načítá a je přiřazen ke konkrétní domácnosti. To je nezbytné pro případnou kontrolu, aby se lidé nepřihlásili do systému třídění a následně použili nádoby na něco
jiného. Díky tomuto systému může obec poskytnout i úlevu na poplatku občanům,
pokud odpady třídí.
Třídění odpadu v domácnostech má svoje zastánce i odpůrce. Odpůrci zejména
argumentují, že nemají na tolik sběrných nádob místo a bioodpad že zapáchá. Domácnosti při tomto systému třídění ovšem nemusí využívat pouze plastové nádoby,
ale například pytle. A pokud bioodpad zapáchá, tak zapáchá stejně i v nádobě se
směsným odpadem. Při případné realizaci tohoto systému ale předběžně počítáme s obecní vyhláškou, která bude umožňovat umístění těchto nádob na tříděné
odpady na ulici pouze ve dnech vývozu. Není záměrem, aby byly ulice trvale plné
plastových popelnic. Je myslím nezpochybnitelné, že díky tomuto systému se daří
snižovat množství směsného odpadu, jehož likvidace bude v budoucnu ještě dražší
než je nyní, a tedy obec bude muset hledat nové zdroje financí, z nichž likvidaci
tohoto odpadu zaplatí nebo bude zvyšovat poplatky za odpady.
Co se sběrného dvora týče, je jistě i zde na místě zvažovat změnu režimu. Připravíme návrh na reorganizaci sběrného dvora ve smyslu úpravy požadavků na třídění
a ukládání odpadů zde a pokusíme se také zvýšit kapacitu nádob, do kterých se
odpad ukládá, abychom snížili náklady. V rámci reorganizace bude nutné například
oddělit dřevo od ostatního objemného odpadu. Proč? Protože dřevo zlikvidujeme
za odvoz nebo i prodáme, ale za smíchaný objemný odpad zaplatíme 1200 Kč za
tunu. Celou, z mého pohledu a z pohledu nákladů a dopadů na životní prostředí,
nutnou reorganizaci sběrného dvora představíme ve druhé polovině roku. Věřím ve
vaše pochopení a spolupráci.
Již jsem výše zmínil firmu EKO-KOM; ve spolupráci s touto firmou zpracováváme
optimalizaci rozmístění sběrných míst na tříděný odpad tak, aby se snížila docházková vzdálenost i počet domácností připadajících na 1 sběrné hnízdo. Od začátku
roku 2019 jsme zvýšili frekvenci svozu sběrných hnízd na jednou týdně tak, aby se
kontejnery nepřeplňovaly. Nastavit frekvenci svozu ideálně není dost dobře možné.
Jeden týden zkrátka využije tyto nádoby zároveň velký počet domácností a druhý
týden mohou nádoby zůstat poloprázdné. Velmi důležitou roli hraje způsob uložení
odpadu. Někteří spoluobčané nemají problém vyhodit velkou nezmačkanou krabici, kterou kontejner zaplní, ale v den vývozu vysypeme do auta jen malé množství
papíru a vzduch. Stejná situace platí pro nesešlápnuté PET lahve či kartonové obaly
od mléka či džusu. Nádoby na tříděný odpad jsou umístěny v těchto ulicích: Brněnská, Prátna, Mlýnská, Sportovní na třech místech a na ulici Družstevní. Neváhejte
je využít! Odpad vhazujte sešlapaný a kartonové krabice rozložené. Pokud je nádo5

ba v místě vašeho obvyklého místa plná, zkuste prosím využít nádobu v jiné ulici.
A rozhodně prosím třídící hnízda využívejte. Snižujeme tím podíl recyklovatelných
složek ve směsném odpadu a získáváme peníze za vytříděný odpad.
Připomínám, že obec likviduje komunální odpady z domácností a odpady ze
sběrného dvora pouze občanům, ne podnikajícím osobám a firmám. Podnikající
osoby a firmy musí likvidovat odpad, který produkují, za svoje vlastní prostředky, ne z poplatků domácností a z rozpočtu obce. Každá fyzická osoba podnikající
a firmy musí vést evidenci odpadů a zajistit jeho využití či odstranění. Navíc musí
být připraveni na eventuální kontrolu i ze strany obce, jakým způsobem s odpady
nakládají.
Jak jsem na začátku uvedl, naším cílem nyní je předat Vám informace k tomuto
tématu a spustit tak veřejnou diskuzi, kterou cestou jít. Pracujeme na zlepšení stávajícího systému. Každopádně, i dle informací z okolních obcí, ať zvolíme jakýkoli systém a úpravu vyhlášek týkajících se odpadů, vždy bude část občanů spokojená a část
nespokojená. A právě na občanech nejvíce záleží, jaký zvolí k odpadům přístup. Zda
a jak budou ochotni s odpadem nakládat a třídit jej. Jsme si vědomi potenciálů na
zlepšení v této oblasti; k jejich realizaci potřebujeme Vaši pomoc a věříme, že se nám
jí dostane. Na druhou stranu, kdo chce psa bít, hůl si najde.
Richard Večeřa

AVE: Systém třídění odpadů do barevných kontejnerů
rozmístěných po obci v kontejnerových stáních

Jednou z povinností obce jako původce odpadů je odpady sbírat odděleně, mimo
jiné zajišťovat i tříděný sběr využitelných složek komunálních odpadů. Vytříděné využitelné složky komunálních odpadů obsahují i použité obaly a u některých komodit
obaly převažují (papír, plasty).
Třídění odpadů je nastaveno tak, aby třídění nebylo složité a řídilo se jednoduchými
pravidly. Proto si každá obec nastavuje svůj systém třídění dle svých zvyklostí a podmínek.
Třídění nezabere tolik místa a záleží na každém z občanů, jak si doma třídění odpadů zařídí. Nemusí se pořizovat speciální koše nebo nádoby. Postačí k tomu jedna
papírová krabice a dvě tašky od nákupu. Pokud popustíme uzdu své fantazii nebo necháme vyniknout vynalézavost dětí, může se z místa pro třídění odpadu v domácnosti
stát jedinečný bytový doplněk.
Občan pak snadno takto připravený odpad odnese nebo odveze (podle množství)
do připravených barevných kontejnerů, které jsou umístěné v kompletních kontejnerových stáních po obci. Tedy na jednom místě uloží všechny vytříděné složky komunálního odpadu, do kontejnerů příslušných barev.
Na jednotlivých kontejnerech naleznete nálepky, které přesně popisující co do kterého kontejneru patří a co ne.
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MŽP připravuje nové zákony, které reagují na evropskou legislativu o odpadech.
V současné době se recykluje jen 45 % odpadu, MŽP v souladu s evropskými směrnicemi dalo ambiciozní cíle: do roku 2025 zvýšit podíl recyklace na 55 %; do roku 2030
zvýšit recyklaci na 60 % a do roku 2035 by měla recyklace dosáhnout 65 %.
Přestože třídění odpadu je v dnešní době běžnou součástí životů všech občanů, bude
splnění daných cílů vyžadovat důslednější třídění odpadů, samotným občanem ve své
domácnosti.
Proto je potřeba pro tento odpad, ponechat co největší nádoby ve sběrných místech
rozmístěných po obci, postupně s přibývajícím vytříděným odpadem, tato místa doplňovat větším počtem kontejnerů, novými místy pro tyto kontejnery nebo častější
četností svozu.
Navíc platí celkem dobře úměra, že čím více odpadu produkuji a třídím, tím větší
prostory mám k možnosti jeho uložení. Jestliže se ponechá stávající již zaběhnutý systém, je pak obec schopna reagovat bezprostředně a výše zmíněnými kroky zajistit dostatek místa na vytříděný odpad od občanů v separačních místech umístěných v obci.
Pro občana tento systém svozu má tu výhodu, že si vystačí doma s minimálním
prostorem pro třídění tohoto odpadu a bude ho jen častěji ukládat do těchto velkých
kontejnerů.
Občan je na tento zavedený systém sběru vytříděného odpadu zvyklý, pak přechod
na plánované cíle třídění zvládne bez chaosu a zbytečných komplikací.
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Květoslava Vejplachová

Odpady a naše obec
Třídění odpadů má smysl! Pro někoho fakt, pro někoho jen opakované heslo a pro
někoho nesmyl, kterým nemá potřebu se zabývat. Bohužel nebo spíše bohudík tříděním odpadu se bude muset zabývat každý, kdo si nebude chtít v budoucnu připlatit.
Směřování evropské i české legislativy je jasné. Méně používat primární zdroje a více
jako zdroje používat odpady, které jsou nyní páleny či chcete-li energeticky využívány
anebo, což je častější, bez užitku zahrnuty do země.
Do poslanecké sněmovny míří nový zákon o odpadech, který se snaží o odklon
využitelných a recyklovatelných odpadů ze skládek směrem k recyklaci či opětovnému využití. A jak toho dosáhnout? Odpověď je jasná. Učinit ze skládkování odpadů
tu nejdražší možnost nakládání s odpady. Nyní má Česká republika jeden z nejlevnějších poplatků za skládkování odpadů v Evropě. Za námi je snad už jen pár států
východní Evropy, proto je u nás většina odpadů zahrabávána bez užitku do země.
A upřímně i nejmodernější a nejzabezpečenější skládka představuje riziko pro budoucí generace, kterým se bude muset v budoucnu někdo zabývat. Ale zpět k novému zákonu. Ten se postupným navyšováním základního poplatku za uložení
tuny odpadu z dnešních 500,-/1 t na 1820,-/1 t v roce 2029 bude snažit odklonit
odpady ze skládek směrem k recyklaci. Pro běžného občana, který vyprodukuje
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průměrně 200 kg směsného odpadu za rok, to znamená navýšení o 264 Kč/rok.
Tyto vyšší náklady budou muset obce patrně promítnout do poplatku za odpady,
který každoročně hradíte. Pro čtyřčlennou rodinu už jde o navýšení vyšší než
1000 Kč za rok.
Tomuto zvýšení se dá vyhnout. Ministerstvo životního prostředí do zákona zapracovalo tzv. „třídící slevu“. Co to je? Obce, které budou plnit cíle v třídění odpadů,
tedy budou mít určité procento využitelných odpadů z celkového množství komunálních odpadů, budou mít slevu ze skládkovacího poplatku. Tedy v podstatě do roku
2025 zůstanou na stávajících 500,-/1 t odpadu a maximálně se jim poplatek navýší
na 800,-/1 t. Tedy obce a jejich občané, kteří třídí, nepocítí žádnou velkou změnu.
Nyní je tedy na občanech, jak se k dané situaci postaví. Zda budou dále všechny
odpady házet do jedné popelnice a připlatí si, nebo začnou odpady třídit, chovat se
ekologicky a žádná vyšší finanční zátěž je nečeká. Možností, jak zvýšit míru třídění
je více. Je jen na diskuzi obce a občanů jakému systému by dali přednost. Zda zůstat
u systému svozu tříděných odpadů ze sběrných hnízd nebo zavést jinou formu svozu
např. přímo od domu. Tedy každé domácnosti by se od domu svážel, papír, plast i bioodpad. Třídění odpadů je pak i pro občana maximálně pohodlné. Tento systém už
v řadě obcí a měst funguje a plně se osvědčil.

Budoucnost je ale jasná, ať už obec zůstane u stávajícího systému či ho jakkoliv
změní. Kdo netřídí, ten zaplatí!
Ing. Matúš Marek, jednatel společnosti KTS EKOLOGIE s.r.o.
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Aktuality ze školy
Vážení občané,
končí školní rok, a co nevidět nastanou prázdniny. Proto mi dovolte krátké bilancování.
Letos naši školu navštěvovalo 50 žáků, do školní družiny docházelo 38 dětí, přičemž
mnohé z nich využívaly i ranní školní družinu.
V odpoledních hodinách mohly děti docházet do dyslektického kroužku, do kroužku lidových tanců, bojových sportů a sebeobrany, do zábavné matematiky, do kroužku
informatiky, do keramiky a od druhého pololetí i do angličtiny. Každou středu probíhají v prostorách školy také schůzky Tazíku. V příštím roce hodláme tuto nabídku
rozšířit o stále více potřebnější logopedický kroužek.
V rámci běžné výuky žáci absolvovali několik preventivně vzdělávacích akcí,
například výukový program s Hasíkem, Nehoda není náhoda, Mám chytré tělo,
Netolismus, Veselé zoubky, Zkus to zdravě. Koncem roku nás čeká ještě dopravní výchova na dopravním hřišti v Pohořelicích, kde žáci absolvují i krátkou přednášku na téma bezpečnosti na silnici. Kromě vzdělávacích akcí nechyběly ani návštěvy divadelních představení, koncertů či besed. Letos nás po několika letech

Výuka v počítačové učebně
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Tvoření pro maminky ve školní družině I. oddělení

opět navštívil náš dobře známý cestovatel Jiří Mára. Měli jsme možnost setkat se
i s úspěšnou spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou, jejíž knížky má doma spousta dětí. Obě setkání pro nás zorganizovala paní Jarmila Kresová, za což jí tímto
děkujeme.
Ze společných projektů základní a mateřské školy zde zmíním velmi úspěšné dopoledne se zvířátky z brněnské záchranné stanice a návštěvu dobrovolných hasičů
z Hrušovan, kteří pro děti již tradičně pořádají ukázku hasičské techniky.
Naše škola se též zapojuje do republikových projektů jako například Hravě žij
zdravě, Recyklohraní, testování Kalibro, matematický Klokan.
V letošním školním roce jsme nainstalovali další interaktivní tabuli, takže všechny učebny jsou již vybaveny moderní didaktickou technikou; naplnili jsme tak jeden z dlouhodobých záměrů školy.
V měsíci dubnu proběhla ve všech našich zařízeních hloubková kontrola České
školní inspekce. Až na několik víceméně formálních nedostatků inspektorky velmi
pozitivně hodnotí celkovou materiální vybavenost mateřské i základní školy, individuální přístup k dětem, důraz na činností učení a další. Jejich závěry považujeme
za zásadní a směrodatné; současně nás utvrzují v přesvědčení, že jak učitelky z mateřské školy, tak učitelky ze základní školy odvádějí kvalitní a profesionální práci. Za
to jim patří velký dík.
10

Závěrem mi dovolte poděkovat také ostatním zaměstnancům ZŠ a MŠ Vojkovice za
jejich práci. Oceňuji i nadšení a vytrvalost rodičů, kteří ve svém volném čase vedou
kroužky při škole nebo se jakoukoliv jinou formou podílejí na aktivitách školy. Děkuji
též Obecnímu úřadu Vojkovice za vstřícný přístup k potřebám školy a žáků.
Přeji všem dětem krásné prázdniny a dospělákům dovolené plné zážitků.
Libuše Matyášová,
ředitelka ZŠ a MŠ Vojkovice




Další informace o činnosti školy včetně fotografií najdete na www.skolavojkovice.cz

Mateřská škola
Za chvíli máme konec školního roku a s ním výlety, delší vycházky do přírody
a spoustu aktivit, které nám nepřekazí ani déšť.
Co jsme všechno zažili? V lednu se děti převlékly do masek, uspořádali jsme maškarní rej. Byly barevné dny – Červený na sv. Valentýna, Žlutým dnem jsme přivítali
jaro a Zeleným dnem oslavili Zelený čtvrtek. Děti tvořily, pekly perníky, závodily ve
skupinách a upevňovaly si znalost barev. Pro své nejbližší si děti připravily program na
besídku ke Dni matek.

Maškarní rej
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Zelený den – pečení perníčků

V lednu začaly edukativně-stimulační skupinky, do kterých chodily předškolní děti
společně se svými rodiči. Pět setkání proběhlo v mateřské škole pod vedením paní učitelky Smolové a dále pokračovaly v ZŠ s paní učitelkou Mgr. Jelínkovou. Děti si hravou
formou rozvíjejí schopnosti a dovednosti důležité pro zvládnutí čtení, psaní a počítání.
S předškoláky jsme se byli podívat před jejich zápisem do ZŠ, na výuku v první třídě.
V letošním roce jsme zajistili pro starší děti plavecký výcvik v krytém bazénu v Blučině. Děti absolvují 10 lekcí a v závěru získají mokré vysvědčení. Na konci kurzu většina dětí uplave až 5 metrů.
V březnu se děti seznámily s prostředím knihovny. Tentokrát jsme navštívili větší
v Židlochovicích, kde nás prováděla paní Iva Zichová. Předškolním dětem se moc líbila
návštěva ekocentra Lipka v Brně, kde prožily aktivity seznamující s děním v zahradě.
Co nás ještě čeká do konce školního roku? Máme naplánovaný týden akcí ke Dni
dětí – s návštěvou židlochovického parku, sportovní den, hledání pokladu, dopoledne
s hasiči. Divadelní představení v mateřské škole, v Brně divadlo Radost s pohádkou
Tři čuníci nezbedníci. V závěru školního roku plánujeme akci Rozloučení s předškoláky, zahradní slavnost s opékáním špekáčků. Tradicí se stává uspořádání sladko slané
burzy, o kterou se postarají maminky. Za vybrané peníze dětem koupíme výtvarné
pomůcky, knihy švihadla a další hračky, které děti při svých činnostech v mateřské
škole upotřebí. Všem rodičům děkujeme za přízeň a dobrou spolupráci v tomto roce.
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Uzavření mateřské školy
V době školních prázdnin bude mateřská škola otevřena do 19. července. V provozu
bude jen jedna třída. V době od 22. července do 31. srpna bude mateřská škola uzavřena.
Přeji všem dětem pěkné prázdniny a v září opět na shledanou….
Lenka Zámečníková, vedoucí učitelka

Ošetření stromů intravilánu a extravilánu
obce Vojkovice
V průběhu března a dubna proběhlo ve vaší obci kontrola stavu stromů s následnou
realizací. Kontrola byla v prvé řadě zaměřena na provozně nebezpečné stromy a návrh
pro zvýšení bezpečnosti. U některých stačila úprava řezem, některé bylo nutné pokácet z důvodu havarijního stavu. Dále jsme hodnotili skupiny stromů z pohledu jejich
prostorového umístění a druhové perspektivy. Zde jsme vyhodnotili dlouhodobě perspektivní stromy, které jsme uvolnili odstraněním jedinců, které je utlačovali ve vývoji.
Uvolněním prostoru nadějných jedinců docílíme parkového vzrůstu s nízko nasazenými stabilními korunami oproti vysoko nasazeným korunám stromů v hustých lesních
porostech, které nejsou ve veřejné zeleni žádoucí. Další skupinou stromů byly stromy,
u kterých bylo nutné provedení ošetření řezem z důvodu dosažení jejich dlouhodobě
prosperujícího vývoje.

Pro shrnutí provedených prací níže uvádím nejvýznamnější lokality
a provedené práce:
Areál základní školy: Na dvoře základní školy jsme provedli kácení neperspektivních stromů pro uvolnění nadějných. Především šlo o smrky, které jsou zde nejméně
druhově vhodné a uvolnění borovic, které jsou zde dlouhodobě ekologicky a esteticky funkčnější. U ostatních stromů jsme provedli ošetření řezem, převážně odstranění
suchých větví a prosvětlení korun, čímž docílíme zesílení ponechaných větví tvořící
druhově vhodnou architekturu koruny. Před školou jsme odstranili havarijní břízu
a provedli ořez ostatních stromů. V lokalitě jsme taktéž provedli ošetření řezem jerlínu
japonského. V minulosti proběhlo u tohoto stromu k silnému sesazení 3 kosterních
větví kvůli silné hnilobě v hlavním větvení. Tento zásah v minulosti pravděpodobně strom zachránil do dnešních dní, ale je nutné s ním dále pracovat a obnovovat
odlehčení, jinak dojde k rozpadu. Pro menší zatížení stromu řezem jsme provedli
obnovení odlehčení jedné kosterní větve směrem k elektrickému vedení. V příštích
dvou letech postupně odlehčíme zbývající 2 kosterní větve, abychom prodloužili
setrvání tohoto krásného stromu co nejdéle. Tento strom je důležitý pro zachování
i z důvodu významného biotopu živočichů, zejména ptáků a hmyzu, kteří při ošetření
byli potvrzeni.
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Rybník Šejba: Zde jsme provedli řezy obvodové redukce vrb, které se stářím začaly
rozpadat a byly velkým bezpečnostním rizikem. Před zahájením prací došlo k selhání jedné z nich zlomem v cca metrové výšce, což potvrdilo nutnost rychlého zásahu.
Vrby velmi dobře obrážejí a i přes nutný silnější řez budou za pár měsíců opět zelené,
bezpečné a dlouho plnit funkci břehového porostu.
Ulice Mlýnská: Zde jsme uvolnili nadějné stromy v parčíku obce, které díky novému prostoru a světlu zesílí a budou se vyvíjet jako parkové stromy s nízko nasazenou
korunou. Ostatní stromy v parčíku jsme ošetřili bezpečnostním a zdravotním řezem.
Dále jsme pokračovali podél cesty ořezem stromů jehličnatých i listnatých.
Ovocné stromořadí za mlýnem: Zde jsme provedli zdravotní řezy na středně starých stromech se zaměřením na potlačení defektních větvení a úpravu vhodného habitu korun dle konkrétních druhů. V biocentru jsme pak provedli výchovné řezy u mladých stromů pro zlepšení architektury koruny. Vyřešením defektů v mladém věku
je nejvhodnější způsob, jak stromům umožnit nejlepší vývoj koruny s minimálními
řeznými ranami a tím i rychlejším hojením. Předejde se tak větším řezům v budoucnosti, které by i tak byly nutné či bez provedení by výrazně snížily životnost stromů
na stanovišti.
Parčík na ulici Vodní: Zde jsme provedli kácení havarijních bříz poblíž domu, dále
kácení stromů rostoucích v ochranném pásmu vysokého napětí a probírku podúrovňových či poškozených bříz v celém porostu.
Park v centru obce, u kostela a kolem ulice Hlavní: Zde jsme provedli bezpečnostní, zdravotní a redukční řezy dle aktuální potřeby jednotlivých stromů.
V současnosti jsou zkontrolovány všechny stromy v k.ú. Vojkovice a provedeny důležité zásahy pro potřebnou provozní bezpečnost. Jelikož je v obci velké množství stromů a jejich vývoj i kvůli nepříznivému suchu se bude měnit, tak budeme ve spolupráci
s vedením obce stromy dlouhodobě sledovat a provádět potřebná ošetření stromů zajišťující bezpečnost a jejich dlouhodobý zdravý vývoj.
Jsme odborná arboristická firma z Brna specializující se na ošetřování stromů na
základě dlouhodobého vzdělání a nejvyšší odborné certifikace v Evropě European
Tree Worker (ETW). Zásahy na stromech provádíme dle jediného oborového platného předpisu Standard „Řez stromů“ vydaným Agenturou ochrany přírody a krajiny.
Ing. Tomáš Tyl, jednatel ARBOTYL s.r.o.

Ing. Markéta Zajíčková
Můžete se prosím čtenářům vojkovického
zpravodaje představit?
Dobrý den,
jsem Manažer zahradních a krajinářských úprav. Pod
tímto těžko uchopitelným názvem se skrývá krásná profese, kterou jsem vystudovala na Zahradnické fakultě Men14

delovy univerzity v Lednici, kterou jsem ukončila v roce 2017. Během studia jsem již
začala pracovat v oboru, díky čemuž jsem získávala cenné zkušenosti z praxe. K největším projektům, které jsem v té době měla na starost, patřila údržba zámeckých
zahrad v Mikulově. Těm jsme se po sléze věnovala i ve své diplomové práci a dodnes je
vnímám jako svou srdcovou záležitost. Mimo to jsem se podílela na realizaci i projekci
řady soukromých, školních ale i veřejných prostor.
V současné době se věnuji vlastní činnosti ve spolupráci s krajinářskými architekty;
díky tomu jsme schopni vytvářet kvalitní projekty od návrhové přes projekční až po
jejich realizační část.
V naší práci vždy vycházíme z konkrétní situace, kterou určuje navrhovaný prostor a jeho okolí a požadavky investora. Našemu smýšlení jsou však nejbližší projekty,
ve kterých můžeme pracovat s přírodnějším vzhledem a využívat v co největší míře
přirozených procesů a tím snižovat nároky na údržbu a péči při zachování vysokého
estetického dojmu.

Jaké konkrétní projekty na území naší obce budeme řešit jako první?
Jako první byl řešen návrh dosadby levé strany aleje ve směru na Židlochovice a dosadby do oblasti vrbovny.
Alej je nově navržena jako třešňová, na místo sloupovitých topolů, které zde byly doposud. Ovocné aleje na území naší republiky patří k jednomu z jejich typických rysů,
které dodávají naší krajině tvář a krásu, a proto jsem velmi ráda, když je možné najít
prostor pro jejich umístění. Samozřejmě k výběru dřevin je nutné v prvé řadě vždy
přistupovat s ohledem na podmínky dané lokality. Zde se naštěstí vše perfektně sešlo.
Výhodou rovněž je, že prvek se bude v rámci obce opakovat, protože jedna třešňová
alej se nachází za vrbovnou. Opakování takovýchto dominantních prvků nám tak poskytuje pocit ucelenosti a spojitosti celého prostoru.
V prostoru za vrbovnou byly navrženy pouze dřeviny k doplnění porostu. Vzhledem k charakteru území se výběr řídil především přírodními podmínkami území.
Vybírány byly takové dřeviny, které zde budou dlouhodobě prosperovat a které přinesou i odpovídající ekologickou hodnotu. Součástí návrhu byl i souhrn opatření proti
poškození dřevin činností bobra, se kterým se toto území dlouhodobě potýká.

Procházela jste naši obec. Jaký je Váš názor na stav zeleně u nás v obci?
Zeleň v obci není celkově ve špatném stavu a je vidět, že je o ni pravidelně pečováno.
Také jsem si všimla řady nově vysazených stromů, které po většině dobře prosperují,
což je určitě velké plus a je tedy evidentní, že obec má zájem o zlepšení kvality veřejného prostoru.
Co zde chybí, stejně jako u většiny obcí, je koncepční přístup k zeleni a celkově
k veřejnému prostoru. Jako konkrétní prvky je možné zmínit například větší veřejné plochy, které se v obci nacházejí a aktuálně nenabízejí obyvatelům žádné využití,
což je z mého úhlu pohledu škoda. Nebo absenci květinových výsadeb, které jsou při
správném použití nositeli proměnlivosti, barevnosti, které dokáží prostor obce propojit a celkově pozvednout o několik stupínků výše.
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Někteří spoluobčané jsou toho názoru, že stromy a zeleň v Mateřské škole
Vojkovice jsou neodborně a nevhodně ořezány. Jaký je Váš názor, konkrétně
na tuto část naší obce?

Stromy jsem viděla, bohužel jsem s dotčenými občany nemluvila, takže mi není
jasné, kam mohly jejich výtky směřovat. Provedený zásah dle mého posouzení v plném rozsahu odpovídá standardům AOPK ČR A02 002:2015 Řez stromů. Zásahy
mohou působit poněkud radikálně, což je bohužel zapříčiněno absencí odpovídající
péče v mladším vývojovém stádiu, které by předešly nevhodnému vývoji dřeviny, do
kterého bylo nutné tímto způsobem zasáhnout. Je však evidentní, že zásah byl proveden odborníky s dlouholetou praxí a dobrou znalostí taxonu, tedy jeho schopnosti
regenerace a reakce na řez. Cílem zásahu bylo evidentně zajistit co možná nejlepší
podmínky pro vývoj dřevin, bez nutnosti dalších radikálnějších zásahů, a především
při zajištění provozní bezpečnosti, ale i vysoké estetické hodnoty dřevin. Věřím, že
v příštích letech bude vše bezezbytku naplněno.

Chystáte ve svém pracovním životě nějaký zajímavý projet?

Kromě řady menších rodinných zahrad, které jsou aktuálně v návrhovém procesu a u nichž nás čeká na podzim realizace, nás v tomto roce čeká i řada projektů ve
veřejném prostoru. K těm krajinným patří především návrh biokoridorů a biocentra
v katastru Vaší obce.
V dalších obcích se pak jedná například o zpracování studie lesoparku s naučnou
stezkou a prvky zadržujícími vodu v krajině, který bude sloužit především pro rekreaci
obyvatel a zároveň jako zastávka pro projíždějící cykloturisty.
V další obci pracujeme na návrhu reprezentativních ploch, jako je prostor před
obecním úřadem, náměstíčko nebo okolí školy.
Je toho opravdu hodně a je to hodně různorodé, a to mě na mojí práci ohromně baví.
Ing. Markéta Zajíčková

Rozvoj informačních kanálů obce
Od konce roku 2018 jsme na obci začali pracovat na dalším rozvoji stávajících informačních kanálů obce. Především těch elektronických, které v dnešní době nabývají na
oblibě. Základem fungování těchto kanálů jsou aktuální a relevantní informace. Upravili jsme systém sdílení informací a dohodli se jak upravit způsob šíření informací.
Články, které se ke mně dostanou prostřednictvím pana starosty, zaměstnanců obecního úřadu nebo radních vkládám na webové stránky v co nejkratších intervalech, aby
informace v nich podané byly co nejčerstvější. Některým článkům, především těm, co
se zobrazují na hlavní stránce, zveřejnění plánuji. Zároveň se zveřejněním každé aktuality dochází ke sdílení odkazu na aktuality na obecní facebookové stránce. Výsledek
můžete vy, kteří sledujete obecní webové stránky na adrese www.vojkovice.info nebo
obecní stránku na sociální síti Facebook www.facebook.com/Vojkovice/, posoudit za
poslední půl rok sami. Ze statistického pohledu se návštěvnost stránek zvýšila, což
dokazují i informace o návštěvnosti v následujícím grafu.
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Návštěvnost webových stránek za poslední rok (plná čára) a srovnání s předchozím
obdobím (přerušovaná čára)
Ti, kteří obecní stránky pravidelně nenavštěvují nebo nevyužívají sociální síť Facebook, mohou využít funkcionality webových stránek, která umožňuje na denní bázi
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zasílání informací o vložení nových příspěvků na webu obce. Dojde-li během dne
k vložení příspěvku na stránky, je po půlnoci rozesílán email, který o novém článku informuje ty, kteří se k odběru těchto informačních emailů přihlásili. Informační
emaily mohou obsahovat maximálně pět příspěvků. Pokud by jich za den bylo více,
je odesláno posledních pět vložených příspěvků. Pokud k vložení článku některý den
nedojde, žádný email odeslán není.
Přihlásit se k odběru těchto informačních emailů můžete vložením emailové adresy,
na kterou chcete nechat informační emaily zasílat, v dolní části hlavní stránky webu
obce, jak ukazují šipky na uvedeném obrázku.
Věřím, že představené novinky přispějí k větší informovanosti občanů a široké veřejnosti o dění v obci.
Lukáš Koutný

Výzva Vyfoť Vojky
Rada obce Vojkovice vyhlásila výzvu s názvem „Vyfoť Vojky“. Pro propagační účely obce hledáme fotografie obce. Věříme, že mezi občany se najde řada fotograficky
nadaných nadšenců s nadáním pro fotografování, kteří by mohli obci své fotografie
poskytnout. Vybrané fotografie zaslané do výzvy budou zveřejněny na webu a facebookové stránce obce. Podrobné informace a způsob, jak fotografie v elektronické podobě do výzvy zaslat, naleznete na stránce www.vojkovice.info/vyfot-vojky/.
Fotografie Moniky Čupové, Andrey Kleinové a Petra Maršálka jsou využity v tomto
Zpravodaji.
Lukáš Koutný

Myslivecké sdružení
Dobrý den,
dovolte mi pár slov. Tak jako každý rok i ten letošní jsme zahájili nezbytnou
údržbou mysliveckých zařízení, jako jsou krmelce, zásypy, samokrmky, atd. Následně jsme je naplnili krmením potřebným pro klidné přežití zvěře v průběhu letošní zimy. Přikrmování probíhá v podstatě celý rok, ale v zimním období
je intenzivnější.
Během ledna a února jsme se podíleli na ořezu a následně i na výsadbě stromů ve vrbovně za mlýnem. Dále proběhl 1. 2. 2019 tradiční myslivecký ples,
kde jsme se mohli s mnohými z vás potkat. A vy, kteří jste se tam nedostali, nesmutněte, za rok to třeba vyjde. Po zdařilém plese jsme se pustili zase do práce, bylo třeba vylámat kukuřici na mysliveckém políčku a následně pole připravit na další sezonu. Část kukuřice jsme rovnou vyvezli a část jsme uskladnili
na myslivně.
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Březen jsme zahájili pravidelným sčítáním zvěře, termín
určuje Krajský úřad
Jihomoravského kraje, Odbor životního
prostředí. Letos to
bylo 2. března. Na
březen vyšla taktéž
porada předsedů MS
a mysliveckých hospodářů, na které nás
zástupci odboru životního prostředí seznamují mimo jiné
i s novinkami týkajícími se těchto oblastí.
S tím vás zde nebudu
zatěžovat.
Dne 23. 3. 2019
proběhlo každoroční čištění větrolamu nad tratí směrem ke státní silnici. Při této akci rovněž vysbíráme i odpadky okolo cesty na Hrušovany. Někdy je až neuvěřitelné, jak se lidé chovaji
k přírodě.
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Na 6. 4. 2019 připadla výroční schůze našeho spolku. Zde jsme zhodnotili uplynulou loveckou sezonu a zkontrolovali splnění úkolů z předešlé schůze, následně
jsme si určili nové úkoly. Jako vždy byli na schůzi přizváni honci a lidé, kteří nám
v průběhu roku pomáhají. Nedílnou součástí je poděkování těmto lidem a malé
pohoštění.
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Na konec dubna 30. 4. 2019
připadá jako vždy známé
pálení čarodějnic. Do této
akce, kterou pořádalo SK
Vojkovice s aktivními seniory, přispíváme občerstvením, přípravou dřeva
a postavením ohniště. Následující den 1. 5. 2019 se
konají dětské rybářské závody, které jsou součástí akce
Vojkovický borec. Tato akce
má dvě části: již zmiňované
rybářské závody a střelby.
Zatímco u rybářské soutěže bylo vítězů několik, tak
ve střelbách nám ukázal své
střelecké umění a zaslouženě vyhrál Zbyněk Nečas ze
Židlochovic.
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Květen je měsícem, kdy pro
nás začíná lovecká sezona na
srnčí zvěř, ale zároveň je to i období kdy se můžete v přírodě
často setkat s mláďaty od různých druhů zvěře. Rád bych vás
tímto požádal o ohleduplnost.
Zejména apeluji na majitele
psů, aby své pejsky nepouštěli
na volno, pokud si nejsou jisti
poslušností svého psa, a k venčení využívali prostory k tomu
určené.
Na závěr bych vám rád předem poděkoval za ohleduplnost
a popřál mnoho krásných zážitků strávených v přírodě.
Martin Vangel,
předseda MS Vojkovice
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Vojkovické ženy z.s.
Ptáte-li se: „Copak to je za novinku?“, tak právem.
Dovolte nám, abychom Vám představili nově vzniklý zapsaný spolek ve Vojkovicích
„Vojkovické ženy“. Letos, jak víte, se již třetím rokem v naší obci pořádají (uskuteční)
babské hody a to byl impulz k nové, můžeme-li říci tradici. Započala tak éra aktivit
vojkovických žen napříč generacemi, které spojuje nejen láska k dechové hudbě a lidovým tradicím, ale i ochota se společné scházet a něco podniknout…
Ženy se pravidelně schází každý týden. Zpívá se, tančí, povídá… Nechybí ani příprava na půlnoční překvapení. Obrovskou radost nám dělá již zmíněné spojení generací.
Nejenže nám je velikým přínosem pomoc Sdružení aktivních seniorů, ale i dětí, které
se pod vedením paní Zámečníkové a Koňasové učí lidovým tanečkům. Připravily pro
vás společné vystoupení před Obecním úřadem a v sokolovně. Dokonce vznikl i kroužek v místní mateřské školce, kde se zapojují do tance nejen holčičky.
Neodmyslitelnou součástí hodů je pečení perníků a koláčů, dobrého jídla a pití...
K dobré náladě také přispívá společná výzdoba sokolovny s rozdělením potřebných
úkolů, dává to pak možnost zapojení každé pomocné ruky.
Tradicí se nám stala také dechová kapela Dambořanka, která po celý den hraje k tanci a poslechu, což k hodové zábavě neodmyslitelně patří…
Nemůže opomenout přízeň obce a pomoc sponzorů. Moc vám všem zúčastněným
děkujeme!
Už nám jen zbývá pozvat vás všechny na další ročník babských hodů. J
Vojkovické ženy z.s.
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Maškarní ples s příběhem
Dovoluji si tak nazývat tradici dětských maškarních plesů ve Vojkovicích, kdy se
vždy tématicky přiblížíme nějakému příběhu.
Letos se nám vojkovická sokolovna položila do sněhu. Byla v obležení sněhuláků
a tučňáků, kteří bavili děti a jejich rodiče připravenými soutěžemi.
Naučili jsme se nejen válet sněhové koule, ale i řádně postavit a ozdobit sněhuláka.
Naučili jsme se také správně nosit tučňáčí vejce a pro vylíhnuté tučňáčky obstarat obživu v podobě chytání ryb. A co neodmyslitelně patří ke sněhovým hrátkám, je jízda
na saních a házení sněhových koulí.
Toho všeho se děti ve vojkovické sokolovně dočkaly. Děti obdržely nejen odměny za
soutěže, ale i dárečky, které jsme za přispění sponzorů mohly pořídit.
Veliké poděkování patří Obci Vojkovice, Sokolu, Sdružení aktivních seniorů z.s.,
všem občanům a spolkům i firmám ve Vojkovicích za nedílnou podporu s uskutečňováním rodinných akcí. DĚKUJI!
Za přispění sponzorských darů a obce se také 29. 6. uskuteční výpravná rodinná cesta „Veselá džungle“ za vojkovickým mlýnem, na kterou bych vás všechny ráda pozvala.
Dagmar Šafrová

Dětský maškarní ples
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Sdružení aktivních seniorů
Vážení spoluobčané,
uplynulo pět měsíců od začátku roku 2019. Naše Sdružení aktivních seniorů, z. s. už
má za sebou několik akcí.
V první řadě to byla výpomoc paní Dagmar Šafrové při pořádání maškarního plesu pro
děti. Tentokrát jsme se podíleli na úklidu a výzdobě sálu. Další akcí bylo „Probouzení
broučků“, kterou pořádaly učitelky mateřské školy. Ani tentokrát jsme nechyběli na „Dni
pro Vojkovice“, přestože nebylo ideální počasí. 30. dubna – pálení čarodějnic, ani tam jsme
nechyběli. 13. května jsme se sešli v zasedací místnosti obecního úřadu, abychom oslavili
Den matek, který nám zpříjemnily děti ze základní školy svým zdařilým vystoupením.
Pár našich seniorek se zúčastnilo i „Babských hodů“, a to 18. 5. 2019. Sukně i zástěry
na tuto příležitost ušila paní Jana Kleinová. 25. května nás čeká celodenní zájezd na
zámek Hluboká nad Vltavou. Autobus je plně obsazený, škoda, že má jen 49 míst. Ještě
jsem vynechala přednášku o brněnském podzemí, pořádanou paní Jarmilou Kresovou. Naši senioři tuto přednášku podpořili 50% účastí.
Polovina roku je za námi. Chtěla bych prostřednictvím našeho zpravodaje poděkovat všem seniorům, kteří se podílejí na pomoci při pořádání akcí ostatních vojkovických spolků. 
Radoslava Kubátová

Jarní tvoření
Příchod jara uvítala Vojkovická rozinka společně se ZŠ Vojkovice Jarním tvořením. Tvořivé
odpoledne probíhalo v prostorách vojkovické školy a určeno
bylo především pro děti školního věku. Připraveno bylo šest
stanovišť s jarní a velikonočních
tématikou. Děti si předem vybraly tři, která je zaujala nejvíc,
a pak už vzhůru do vyrábění!
Během dvou hodin si mohly
uplést pomlázku, vyrobit vajíčkovou myšku, veselého zajíčka,
velikonoční přáníčko či motané
zvířátko, nechyběl ani květináč
s oblíbenou ubrouskovou technikou. Svoje výtvory si děti odnesly domů k dotvoření té pravé
jarní atmosféry.
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Velké poděkování patří maminkám, které pomáhaly dětem na stanovištích, paním
učitelkám za přípravu tříd a paní uklizečce za pomoc s organizací a úklidem.
Podobná akce, tentokrát se zimní a vánoční tématikou, nás čeká opět před koncem
roku.
Radka Dziedzinská

Den pro Vojkovice 2019
Bezmála 70 malých i velkých účastníků se zapojilo do již 16. ročníku Dne pro Vojkovice. Ten proběhl v sobotu 6. dubna jak ve Vojkovicích, tak i na více než třech tisících
míst po celé republice. Vzhledem k nočnímu dešti a celkově pošmournému počasí
je to číslo skutečně úctyhodné – tolik dětí a dospělých neváhalo promočit si boty jen
proto, aby i naše vesnice zazářila čistotou….
Hlavním organizátorem akce byla Vojkovická rozinka z.s, svážení odpadu by se již
tradičně neobešlo bez pomoci Tazíka, nechyběly členky Sdružení aktivních seniorů,
svým dílem přispěla ZŠ a OÚ Vojkovice.
Skupinky dětí a dospělých uklízely především v ulicích obce, nevynechali jsme ale
ani vrbovnu a nejbližší polní cesty. Zlatým hřebem letošního ročníku se stal bezesporu
úklid pod mostem na Židlochovice – klobouk dolů před partou dospělých, kteří se do
této odvážné akce pustili…
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Na pracovní dopoledne navázalo zábavné odpoledne s táborákem a spoustou her na
dvoře a zahradě ZŠ Vojkovice, které si nenechali ujít především účastníci z řad dětí.
Veliké poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě akce, ale hlavně všem
malým i velkým účastníkům!
Miroslava Floriánová

Obecní knihovna Vojkovice
sídlí v budově Obecního úřadu
a má otevřeno každou středu od 15 do 18 hodin
www.knihovnavojkovice.wz.cz
V březnu – měsíci knihy jsem pozvala na besedu naše staré známé cestovatele Márovy. Cestovali po světě se svým synem Jirkou, který byl na vozíku. Navštívili všechny
kontinenty a dokázali tím, že i s handicapem to jde. Tentokrát přijeli bohužel už bez
Jirky a povyprávěli nám o své cestě do Barmy a do Vietnamu, kterou ještě Jirka naplánoval a oni ji na jeho počest uskutečnili.
O všech svých cestách napsali zajímavé knihy, které si můžete v knihovně půjčit.
Další zajímavou akcí byla a ještě bude beseda o brněnském podzemí. Pan ing. Aleš
Svoboda, který se průzkumem podzemí zabývá od roku 1987, o něm umí poutavě
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vyprávět. Mnozí návštěvníci besedy přišli s nedůvěrou a odcházeli nadšení a natěšení
na další pokračování. Dověděli jsme se toho spoustu o historii nám známých míst
v Brně, o propadlé komunikaci na ulici Pekařská, o podzemních labyrintech a nálezech v nich… Příště máme slíbený Petrov a Špilberk. Sledujte stránky obce, knihovny,
facebook, letáčky v obchodě a přijďte také.
Jarmila Kresová

Významné osobnosti ve Vojkovicích
Jan Gottwald
Povídání o osobnostech v historii naší obce bude dnes pokračovat člověkem, který
vynikal v podnikání i obchodě, člověkem, který v dobách těžkých pro Československo veřejně zastával československé zájmy v České národní radě u nás ve Vojkovicích.
Dámy a pánové, vstoupíme do časů, kdy svět a v něm malé Československo tragicky
měnily dvě světové války, do časů, kdy obchodníci byli z dnešního pohledu až upjatě
zdvořilí a jakékoli řemeslo muselo být děláno poctivě a s fortelem a kdy přízeň i nevole
osudu ukazovaly lidem obě svoje tváře. Dnešní osobností je pan Jan Gottwald.

Obchod Gottwaldů ve Vojkovicích

Pan Jan Gottwald se narodil v červnu roku 1880 a žil v Babicích u Křtin, kde měl
krejčovskou dílnu. Se svojí manželkou vychovávali první dceru Marii. Pan Gottwald
brzy ovdověl a našel si novou manželku, také Marii, která pocházela z Blučiny. Rozhodli se, že Babice opustí a svůj společný živost začnou ve Vojkovicích, kde se prodával
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dům číslo 123. To bylo před první světovou válkou. Pan Gottwald samozřejmě pokračoval dál ve svém řemesle jako krejčí a rodina se rozrostla o další dva chlapce, Evžena
a Vladimíra. Pan Gottwald rozšířil krejčovskou dílnu za domem čísla 123 do větší
podoby a práce měl tolik, že zaměstnával další krejčí. Pracovali pro něj jak vojkovičtí
Češi, tak i Němci. Někteří u něj ve dvoře a někteří u sebe doma. Mezi tyto patřili například pan Řezáč a pan Peška a další, kteří byli vyučení krejčí a zároveň drobní zemědělci. Pan Gottwald zadával podomním krejčím zejména zakázky na kalhoty a sám pak
šil saka. Totéž platilo pro dámské kostýmy; nešil sukně, ale jen saka. Dovedl dobrou
práci ocenit, ale zároveň fundovaně odborně posoudit. Na tehdejší dobu uplatňoval
moderní metody. Zákazník si u něj vybral podle katalogu látku a vzor. Šilo se oblečení
pro běžné i sváteční příležitosti, ale také výbavy pro nevěsty anebo firemní či státní
zakázky jako pro lesní závod Židlochovice. Lesní správa v Židlochovicích tehdy začínala a pro svoji běžnou potřebu i slavnostní reprezentaci nosili obleky a hubertusy
vyrobené ve Vojkovicích.
Když pan Gottwald viděl, že je zájem o jeho práci a nabízené zboží, rozšířil nabídku
svých služeb o textilní obchod. Tento si vzala na starosti paní Marie Gottwaldová.
Obchod samozřejmě zařídil a zpočátku financoval pan Gottwald. I když byl vyučený
krejčí, talentem byl spíše obchodník. Ve své práci a obchodě dovedli být Gottwaldovi
velmi pružní. Když si některá panímáma ráno cestou na vlak do Brna objednala ručníky, byly ručníky obratem dopoledne vyrobeny a odpoledne si je cestou domů již mohla
zákaznice vyzvednout.
Rodinné a obchodní poměry se u Gottwaldů v časech mladého Československa vyvíjely dobře. Starší syn Vladimír byl zaměstnán v Telči jako prodavač a mladší syn
Evžen přebíral a vedl obchod ve Vojkovicích. A obchodu se dařilo. Pan Gottwald například věděl, že lidé nemají na to, aby si koupili celou hromadu uhlí. Koupil tedy hromadu uhlí pro obchod a prodával uhlí na kila, 20,30 kolik kdo chtěl. Běžněji se tehdy
topilo hnědým uhlím, na Vánoce koksem, ale jinak se topilo vším, co rostlo na poli.
Mimochodem. Na polích se pěstovala kukuřice, místními nazývaná turkyň. A to bylo
také platidlo. Kdo chtěl oblečení, mohl jej směnit za kukuřici. A když přijeli vápnaři
z Blanenska, směňovala se zase kukuřice za vápno. Lidé se živili, jak se dalo.
Píše se rok 1936. V březnu tohoto roku proběhla remilitarizace Porýní nacistickým
Německem a obrazně tak uvádí do chodu válečnou mašinerii. Evropu čeká nejhorší
válečný konflikt a jako špatné znamení nadcházející doby propuká ve Vojkovicích tuberkulóza. Sedm mladých lidí ve věku okolo 25 let zemřelo ve Vojkovicích na tuberkulózu, Češi i Němci. Sedm rodin oplakávalo svoje syny a dcery. Mezi mladými lidmi
byl i mladý obchodník Evžen. Starší syn Vladimír se vrací z Telče, aby převzal obchod
a soustředí se hlavně na obchod potravinami. Po zabrání Sudet se situace českého obchodníka a jeho rodiny samozřejmě radikálně mění. Německá správa ve Vojkovicích
vyzvala pana Gottwalda, aby i s rodinou opustil dům, obchod i krejčovskou dílnu a 30
kg všeho na osobu muselo stačit jako velkorysá almužna z majetku, který rodina za
roky práce vybudovala. Gottwaldovi se narychlo přesunuli do Blučiny, k příbuzným
paní Gottwaldové. A zatímco Vojkovice opouštěly další české rodiny, přemýšlel už pan
Jan Gottwald, jak dál. Příležitost se naskytla v Hrušovanech. Na prodej tam byl obchod
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Někdejší obchod Gottwaldů v Hrušovanech na čísle 55

pana Kelbla v domě číslo 55. S Vladimírem obchod koupili a zařídili se po celou dobu
války. Sortiment za války byl velmi vyhraněný, a tak se dařilo všelijak. Přechod fronty
strávili v Hrušovanech. Vladimír Gottwald otevřel obchod ve Vojkovicích na čísle 123
znovu po válce. Neměl však dlouhého trvání. V roce 1948 byl obchod znárodněn,
tedy převeden do veřejného vlastnictví. Obchod provozovalo spotřební družstvo Včela
a část domu sloužila jako byt zaměstnancům a druhá část navazovala na původní obchod Gottwaldů. Pan Jan Gottwald se do konce svého života dál věnoval šití a zemřel
v roce 1959. Syn Vladimír se musel nechat zaměstnat, neboť svobodně podnikat po
roce 1948 nemohl. Práce v socialismem ovlivňovaném obchodě jej ale netěšila. Zvyk je
železná košile a způsob a kvalita práce, od malička pěstována v rodině schopného podnikatele, narážela na tehdy více ceněné hodnoty, jako například dobrý kádrový profil.
Pracovně se tedy věnoval různým profesím. Obchod na čísle 123 definitivně ukončilo
otevření nové samoobsluhy v roce 1971.
Jan Gottwald byl uznávanou a finančně zajištěnou osobou. Měl v České národní
radě ve Vojkovicích velké slovo a dovedl hájit české národní zájmy. Je pro nás příkladem práce v podnikání, jeho prospěšného rozvoje a využití této společenské a finanční
pozice pro podporu národních zájmů a zlepšení poměrů naší obce. Rozhodně není
pro naši dobu běžné, že řemeslo je výhradně kvalitní a poctivé a že k vybudování společenské a finanční pozice ve společnosti jsou použity pouze ty správné podnikatelské
prostředky. Ale tak už to dnes je …. nebo ne?
Richard Večeřa
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Bazárek
Náš pravidelný Bazárek se konal 30. 3. 2019. Zaměřen byl na zboží jaro/léto. Návštěvníci Bazárku tak mohli koupit oblečení, obuv, potřeby pro miminka, kočárky,
sedačky a další věci. Na akci se podílelo více než 20 prodávajících a organizaci měly na
starost paní Blatná, Jansová, Lechnerová a Karabcová.
Lenka Komínková

Dům číslo 84
„Mein Name ist Hermann Glöckl, ich bin am 22. Januar 1939 in Woikowitz geboren.“…. Rodný dům rodiny Glöckl je dům číslo 84. Naši předci žili v tomto krásném
a námi opečovávaném domě mnoho generací.
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Rodiče byli drobní zemědělci, jako většina obyvatel na Jižní Moravě. Vydatná
a velmi plodná je půda v tomto kraji. Klima je mírné, což je vynikající pro pěstování ovoce, zeleniny, tak jako pro pěstování obilí, na velkých rovných polích. Zimní
měsíce byly toho času velmi chladné. Naopak letní měsíce byly velmi teplé a podmínky pro pěstování vinné révy vynikající. V okolí je spousta vinic, na kterých se
rodilo výborné víno, ve velmi dobrých slunečných podmínkách. Vojkovice a jejich
okolí bylo velmi slavné pro pěstování meruněk. Lidé sem jezdí kupovat toto ovoce zdaleka. Naši předci museli pracovat velmi tvrdě a zemědělská krajina se jim
za to po generace odměňovala velmi dobrou úrodou.
Můj dědeček sloužil v 1. světové válce jako důstojník. Díky Bohu se vrátil zdravý
zpátky domů a znovu tak mohl vykonávat zemědělskou práci na našich pozemcích.
Několik let potom pracoval jako starosta Medlova. Brzy po mém narození začala
válka a můj otec dostal povolávací rozkaz do Wehrmachtu. V roce 1942 dostala jeho
jednotka povolávací rozkaz mašírovat do Stalingradu. Měl na starost přivézt na
frontu u Stalingradu dobré koně a nemocné a unavené koně přivézt zpět. V srpnu
onoho roku se nacházela jeho jednotka na cestě do kavkazského regionu. Bylo velmi vedro a během přesunu je sužovala mračna komárů. Můj otec vážně nemocněl.
Lékař ho poslal do lazaretu, kde mu zjistili malárii a žlutou horečku. Otec bojoval
s teplotou víc než 40 °C. Těžce nemocného ho poslali do lazaretu v jižním Rusku,
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odtud přes polský Krakov do oblasti severního Německa. Otec mi později řekl: „Byl
to vlastně zázrak, že jsem onemocněl, protože jinak bych se ze Stalingradu nikdy
nevrátil …“
Snažím se, abych si vzpomenul na rok 1942. Hraji si se svým dědou na našem dvoře, on často seděl na lavičce a kouřil fajfku. Zažili jsme spolu spoustu
legrace, vytahoval jsem mu fajfku z pusy a oba jsme se smáli. Děda zemřel
v roce 1943 a je pochován na vojkovickém hřbitově. Když zemřel, byla strašná
zima, hrála dechová kapela a hudebníci v té strašné zimě, měli potíže zahrát
obstojný tón. Můj otec dostal na pohřeb dovolenku domů. V čase jeho krátkého pobytu doma, zapřáhl našeho koně do saní a udělali jsme po Vojkovicích
okružní jízdu na saních. Vzpomínám na to dodnes. Byla strašná zima. Co je
to ale proti tomu, co zažívali hladoví a neoblečení vojáci na obou stranách
fronty …
Na podzim se sesedli moje máma a další ženy před naší stodolou, kde byla velká
hromada kukuřice. Tato musela být z větší části zbavena listí a pak se věšela na
uschnutí. Kukuřicí se pochopitelně krmilo a byly s ní také nacpávány husy. Společné práce na zemědělských plodinách byly příležitosti, kdy se setkávali sousedé
a povídali si o všem možném. Byly to krásné dětské časy, kdy jsem lezl po stromech
a cítil se silný.
Jaro 1945 přineslo do našeho života zásadní změny. Válečná fronta se blížila z Východu, říkalo se, že přijdou Rusové. Stále častěji přelétala nad naší vesnicí letadla.
Byl to strašný hluk. Stejně pak, když se blížila fronta a mi cítili zvláštní mrazivě
špatný pocit. Matka pekla chleba, který pak sušila, abychom v nejvyšší nouzi měli
co jíst. Můj otec se strýcem vykopali na dvoře bunkr, do kterého jsme se všichni schovali, když přecházela přes Vojkovice fronta. Válka skončila v květnu, ale
tím zdaleka neskončily všechny útrapy. Naše rodina opouštěla rodný dům číslo 84
v srpnu roku 1945.
Když jsem se v roce 2010 do Vojkovic vrátil, bylo to již podruhé. Nejprve jsem
zašel na hřbitov a věnoval vzpomínku své rodině. Poté jsem se vydal okolo bývalé
fary k mlýnu a dále pak vesnicí k rodnému domu směrem na Rajhrad. Vzpomínal
jsem přitom na některé naše sousedy. Z původního domu stála jen asi polovina,
zbytek domu i s částí kde byla velká vrata, byl zbořen. Stodola v pozadí, kde můj
otec pracoval, byla v neutěšeném stavu. Dveře do stodoly vůbec nebyly, velká díra
ve střeše a nějaké tašky bez náhrady chyběly. Ve skutečnosti byl celý dvůr ve špatném stavu. S napětím jsem na dvoře vyhledal místo, kde jsme měli v době války
bunkr. Místo bylo stále znatelné. Vrátily se mi pocity úzkosti. Tady jsme byli schovaní a hledali jsme zde ochranu. Celkem devět lidí. Otec mi vyprávěl, že nikdo
nespal, jen děti. Všichni se hrozně báli. Děsný rachot byl všude kolem. Hned ráno
nás z bunkru vyhnali vojáci sovětské armády, davaj, davaj …! Ze vzpomínek si mi
začala točit hlava. Vyšel jsem na ulici a zhluboka se nadechl. Vzpomínal jsem na
obchod, který byl vedle našeho domu, už také nestojí. Vracel jsem se cestou zpátky
ke mlýnu a vzpomínal.
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Jmenuji se Hermann Glöckl a narodil jsem se ve Vojkovicích. Naši předci žili
v tomto krásném a námi opečovávaném domě mnoho generací …

Richard Večeřa

Kapitální
srnec
z polní
honitby
Vojkovice
Jindřich Toman

Pětiletý srnec ulovený 17. 5. 2018 Ladislavem Iránkem. 181,70 bodu CIC
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Z honitby Vojkovice (okres Brno-venkov) pochází z uplynulých deseti let
několik dobrých srnců. Vloni v květnu se podařilo ulovit
kapitálního šesteráka, jehož parůžky se dostaly mezi deset
nejsilnějších srnčích trofejí České republiky.
Honitba Vojkovice o výměře 703 ha,
ležící mezi Holasicemi na severu a Židlochovicemi a Hrušovany u Brna na jihu,
je tvořena převážně velkými polními
bloky s intenzivní zemědělskou produkcí. Pestřejší biotopy s vyšší druhovou diverzitou se rozkládají kolem Vojkovického náhonu, který se ve Vojkovicích vlévá
zpět do Svratky, ale především v údolní
nivě říčky Šatavy, protékající honitbou
od Ledců směrem na Hrušovany u Brna.
Severní úbočí tohoto údolí tvoří soukromé zahrady, z nichž je v současné době
velká část neudržovaná a dochází v nich
k sukcesnímu rozvoji travních a keřových biotopů, které jsou v dnešní krajině
jižní Moravy v důsledku intenzivního
zemědělského hospodaření minimalizovány či zcela likvidovány.

totálním mizením divokých populací koroptví, zajíců, bažantů a drobného ptactva, lovit každoročně kolem 400 kusů
drobné zvěře. Část lovené bažantí zvěře
je vypouštěna a na podzim lovena v bažantnici Vojkovice vybudované v jižní
části honitby a navazující na židlochovické státní honitby, resp. bažantnice. V údolí
říčky Šatavy však stále žije dobrá populace
divoké bažantí zvěře, která se přirozeně
reprodukuje a každoročně umožňuje lov
několika desítek kohoutů. Negativní vlivy
uměle odchovaných a vypouštěných bažantů z bažantnice Vojkovice jsou díky terénní morfologii honitby minimální. Velmi
pozitivní roli v udržování příznivých stavů
divoké populace bažantí zvěře hraje aktivní tlumení hlavního predátora, kterým je
liška obecná.
Stavy zaječí zvěře bohužel i v této oblasti výrazně klesají, takže na většině
ploch honitby jsou zajíci celoročně hájeni. Zatímco před několika desítkami let
dosahovaly výřady ve Vojkovicích běžně

DROBNA ZVĚŘ V HONITBĚ
VOJKOVICE
Tyto části honitby Vojkovice umožňují
i v současné době, charakterizované téměř

Revitalizace krajiny v honitbě Vojkovice.
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i několika set zajíců ulovených za jediný den, současná populační hustota této
zvěře umožňuje odstřel kolem 40 kusů
ročně.
KVALITNÍ SRNČÍ ZVĚŘ
Jiná situace je u srnčí zvěře. Její početní
stavy v posledních desetiletích vykazují
pouze mírné výkyvy, ovlivněné v jednotlivých letech především druhy zemědělských plodIn pěstovaných na velkých
polních lánech, ale také množstvím zvěře
sražené na silnicích. Honitbou Vojkovice
prochází silnice z Rajhradu do Pohořelic
a velmi frekventovaná silnice z Rajhradu
do Břeclavi. V posledních letech každoročně dochází ke sražení průměrně 16
kusů srnčí zvěře a lze očekávat že tento
negativní faktor bude mít v budoucnu
vzrůstající trend. Přesto jsou výsledky
chovu srnčí zvěře v této honitbě velmi
dobré a parůžky ulovených srnců patří
k nejsilnějším srnčím trofejím v okrese
Brno-venkov.

Tříletý srnec sražený autem v roce 2018,
111,50 bodu CIC.

Trofej Ladislava Iránka – pohledy z různých stran.
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Kopie tabulky hodnocení srnce komisí CIC v Mikulově, 2018.

V letech 2007–2018 bylo v honitbě
Vojkovice uloveno pět srnců, u nichž
hodnota trofejí přesáhla 100 bodů CIC.
Další dva srnci s parůžky, jejichž hodnota byla vyšší než 100 bodů CIC uhynuli
po střetu s autem. Vrcholem této série
vynikajících trofejí je srnec ulovený 17.
května 2018 Ladislavem Iránkem. Stáří srnce bylo před lovem odhadnuto na
pět let. Trofej byla ohodnocéna mezinárodní hodnotitelskou komisí CIC v Mikulově a získala 181,70 bodu CIC čímž
se podle publikace Myslivost – 3. díl:
Hodnocení loveckých trofejí z celého
světa národními a mezinárodními metodami (Vach, 2018) zařadila na 4. místo v žebříčku nejsilnějších srnčích trofejí
v České republice.
Šestiletý srnec, rok ulovení 2014,
101,40 bodu CIC
37

Umístění srnce uloveného Ladislavem Iránkem mezi nejsilnějšími srnčími trofejemi
z České republiky (podle Vacha, 2018)
Bodová
Rok
Pořadí hodnota
ulovení
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

201,7
191 ,8
185,06
181,70
173,72
172,68
170,65
166,2
166,05
165,15

1938
1974
1996
2018
1996
1988
1985
2014
2008
2008

Okres

Honitba

Lovec

Místo hodnocení

Brno-město
Opatovice
F. Haase
Budapešť 1971
Uherské Hradiště
Bánov
J. Štich
České Budějovice 1976
Mladá Boleslav
Kochánky
J. Hradecký Lysá nad Labem 2000
Brno-venkov
Vojkovice
L. Iránek
Mikulov 2018
Kolín
Drahobudice
J. Plaček
Lysá nad Labem 2000
Mladá Boleslav
Katusice
Semilský
Nitra 1990
Semily
Semily
S. Lachman
Nitra 1990
Frýdek-Místek Komorní Lhotka L Labuda
Lysá nad Labem 2015
Jindřichův Hradec
Ponědráž
J. Hešík
Lysá nad Labem 2009
Břeclav
Proklatá
W. Pokorný Lysá nad Labem 2009

Autor: ]indřich Toman, Myslivecký spolek Vojkovice
Foto: Pavel Forejtek

ŽIVOTNÍ JUBILEA – k 30. 6. 2019
		
Jaroslav Strouhal
70
Pavel Darolík
65
Anna Vavřiníková
Jarmila Nováková
70
Milada Hanzlíková 65
Jaroslav Krišpín
Hana Štěpánková
70
Vladimír Schwarz
65
Marie Šulcová
Jaroslav Malý
70
Dana Valderová
65
Zdenka Divácká
Albín Lemon
70
Zdeněk Drabálek
65
Miluška Staňková
Anna Krišpinová
70
Alena Tichá
65
Věra Jiráková
Anna Nečasová
70
Jan Dubina
65
Zdeňka Remková
Marie Bohatá
70
Jarmila Šafrová
65
Rozálie Vávrová
Karel Kresa
70
Jaroslav Mazánek
65
Jan Bělík
Jaroslava Pokorová 65
Dobroslava Šikulová
Milada Černá
65
František Kadlec
75
Mikuláš Hamza
Oldřich Němec
75
Jiří Pokora
65
Marie Sosnarová
Anna Blatná
75
Anna Fatulová
65
Radislav Papoušek
Antonie Beránková 75
Bedřich Bureš
75
Zdeňka Šedivá
70
Marie Opálková
75
Božena Kleinová
70
Jarmila Švábíková
75
Petr Tichý
70
Miloslava Iránková 70
		

Narození

Barbora Nováková 22. 5. 2019

Úmrtí

MUDr. Josef Tyc 30. 5. 2019
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81
81
82
83
84
84
84
84
85
85
86
88
88

Setkání Na Špici 2019
Srdečně zveme všechny chlapce a chlapy na tradiční den vojkovických mužů, na kterém změříme své síly, vyměníme si názory na život v naší obci a společně pochválíme
naše ženy, s jakou láskou se o nás starají a jak se máme s nimi dobře. Setkání je pro všechny vojkovické chlapy, pro ty, kteří zde bydlí dlouho i krátce, pro ty, kteří se právě přistěhovali, či pro ty, kteří již žijí jinde. Letošní slavný den připadne na 3. 8. 2019. Evropské
události se neobejdou bez toho, aniž by podrobně a v hlavních vysílacích časech přinášely
zajímavosti ze setkání „Na Špici“. A i vy, chlapci, budete součástí této velkolepé přehlídky
našich sportovních výkonů, vrcholných filozofických diskuzí a debat, které zahýbají světem a v historii zanechají nesmazatelnou stopu. Jako každý rok, tak i ten letošní v pořadí
sedmý ročník, bude jistě náramný. Věděli jste, že Na Špici je místo, kde se dá provozovat
hloubkové potápění? Dále budete mít možnost podstoupit rytířské souboje o bojovníka
roku. Zbraně budou sečné, bodné a pitné. Těšíme se 3. 8. 2019 na viděnou a kdybychom
se neviděli, tak se nahmatáme.
Richard Večeřa
P.S. Pokud by vás náhodnou některé nechtěla zlá žena pustit, dejte vědět, pošleme
agenta W4C …

Velikonoce v našem kostele
O Velikonocích uctíváme Ježíše Krista, který za nás všechny zemřel, aby nás spasil.
Fotografie z našeho kostela připomíná velikonoční svátky. Ke klasickému vzdělání patří znalost Bible. Kdo máte zájem o prohloubení znalostí, jste vítáni na faře k nezávaznému rozhovoru. 
Za farnost Vojkovice Hana Krišpínová.
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Dětský maškarní ples

Babské hody, foto Petr Maršálek

Foto: Andrea Kleinová

Foto: Zdeněk Vošický
Vojkovický zpravodaj – vydává Obec Vojkovice

