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Školka u rybníka Šimlochy

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
po delší odmlce mám opět možnost Vás oslovit prostřednictvím Vojkovického zpravodaje.
Přiznám se, že takto náročný a nebojím se říci chaotický rok jsem za svůj dosavadní
život zažil snad poprvé.
10. února se Českou republikou prohnala vichřice Sabine, která za sebou zanechala
spoušť na celém území republiky.
Netrvalo dlouho a byla zde další pohroma v podobě neviditelného nepřítele, údajně
původem z čínského města Wu-chan. Obdržel název covid-19, dále vyslovován jako
koronavirus.
Bylo zde něco, čím doposud nikdo z nás neprošel. Dne 12. března 2020 vyhlásila vláda ČR pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním
výskytu koronaviru nouzový stav. Rychlý nástup epidemie byl poznamenán kritickým
nedostatkem ochranných pomůcek, kterých bylo ve skladech málo. Vznikla tak řada
iniciativ a lidé si začali šít ochranné pomůcky sami. Vedení obce operativně prostřednictvím informačních kanálů poprosilo všechny dobrovolné švadlenky, krejčové, krejčí a všechny, pro které je šicí stroj kamarád, o pomoc při šití textilních roušek. Zatímco
slibované roušky z Číny byly v nedohlednu, na výzvu obce reagovalo třináct dívek
a žen. Mezi nimi byly i ženy z Hustopečí u Brna, Brna i okolních obcí. Rozjela se spontánní akce. Nakupoval se materiál, šily se roušky, balily se a distribuovaly. Za distribuci
roušek do domácností již 23. března děkuji sourozencům Vangelovým. Další distribuce probíhala v koordinaci s majitelkou prodejny potravin Alenou Horákovou a jejími
zaměstnanci. Troufám si tvrdit, že koncem března měl každý občan tuto ochrannou
pomůcku k dispozici.

Tady si dovoluji s velkou pokorou a úctou poděkovat všem šičkám za
jejich okamžité pracovní nasazení, s jakým se věnovaly šití roušek na
úkor svého času. Upřímně děkuji.

Samozřejmě velké díky patří úplně všem, kdo se do akce zapojili.
S účinností od 11. března stát uzavřel školy. Na základě doporučení vlády přistoupilo
vedení základní a mateřské školy po dohodě s obcí k uzavření i mateřské školy. O tom,
jak probíhala výuka v době uzavření školy, píše ve svém příspěvku paní ředitelka Libuše Matyášová.
Ani v době uzavření základní školy se nezahálelo. Paní ředitelce Libuši Matyášové
se podařilo zajistit výměnu lina ve všech třídách. Zaměstnanec obce pan J. Čupa
opravil i vstupní venkovní schodiště školy. Před návratem žáků do školních lavic
25. května a dětí do mateřské školy, byla provedena dezinfekce interiéru školy i školky ozonem; venkovní hřiště a dotykové plochy byly vydesinfikovány antibakteriálním aerosolem.
Přes veškerá omezení vydaná na úrovni vlády se rozhodně život v obci nezastavil.
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V měsíci dubnu 2020 provedla společnost Michal Mátl dosadbu poškozených, chybějících a neperspektivních dřevin v jižním mokřadu. Byly doplněny chybějící sloupky, úvazky a ochrany proti okusu zvěří.
V rámci dotačního programu „Výsadba stromů”, vyhlášeného Ministerstvem životního prostředí, bylo ve dnech 27,–29. května 2020 vysázeno v ulici Hlavní a ulici
Mlýnská 23 kusů stromů. Výsadba probíhala podle projektu zpracovaného Ing. Markétou Zajíčkovou.
Ať se již výsadba stromů setkala s různými reakcemi, stromy na venkov prostě patří.
To, jakým způsobem se bude korigovat jejich počet a jaká bude jejich perspektiva,
záleží už jen na rozvojové péči, která byla stanovena na dobu 3 let.
Po celou dobu nouzového stavu byl obecní úřad otevřen pro veřejnost, pochopitelně
s určitými hygienickými opatřeními.
Doplňovaly a aktualizovaly se žádosti o dotace na restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého na návsi a žádost o dotaci na rekonstrukci bran na místním hřbitově. S velkým očekáváním se vyčkávalo na informaci z Ministerstva financí České republiky,
která byla v letošním roce pro obec zásadní, a to, zda nám bude poskytnuta dotace na
rekonstrukci školní kuchyně a vybudování jídelny v budově mateřské školy. Žádost
o dotaci byla podána do systému MFČR dne 10. 2. 2020 v 0:15 hodin a obdržela pořadové číslo 00001. Jinými slovy byla v systému jako první v rámci ČR.
Dne 10. 6. 2020 obdržela obec sdělení o poskytnutí dotace z MFČR. Přestože toto
sdělení nemělo zdaleka takovou právní váhu jako registrace akce a rozhodnutí, schválilo Zastupitelstvo obce Vojkovice s předstihem její přijetí na svém zasedání dne
7. 7. 2020.
Protože jsme se však již nacházeli ve druhé polovině roku a dotační prostředky poskytované z kapitoly všeobecné pokladní správy MF nelze převádět do let následujících, museli jsme přikročit k mírnému risku.
Ve středu 1. července byly zahájeny stavební práce.
Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 9 450 000,- Kč na rekonstrukci kuchyně
a realizaci jídelny včetně hygienického zázemí a skladovacích prosto, obdržela obec
30. 7. 2020.
Vzhledem k tomu, že dětem končily prázdniny 31. srpna, bylo nutné zajistit náhradní stravování. Poděkovat chci vedení Městyse Nosislav v čele s panem starostou
Pavlem Frőhlichem, kteří nám vyšli vstříc a souhlasili s přípravou jídel pro vojkovické děti v jejich staré jídelně. Bylo by to ale hodně jednoduché, kdyby vojkovické
kuchařky přijely do jídelny v Nosislavi ráno 1. září a začaly vařit. Ukázalo se, že je
nutné učinit zápis dalšího místa výkonu školní jídelny do rejstříku škol a školských
zařízení u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru školství. A tak se dal do
pohybu další administrativní kolotoč. Mgr. Martina Bartáková z odboru školství
Města Židlochovice, paní ředitelka ZŠ a MŠ, vedení obce a krajská hygiena začali
žhavit telefony a devastovat naše lesy výrobou dokumentů nutných k zápisu do rejstříku školských zařízení. Jelikož to byl proces na delší dobu, bylo nutné najít náhradní
řešení, jak zajistit dětem stravování. Tady nám vyšel vstříc ředitel ZŠ Židlochovice
Mgr. Vladimír Soukop.
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Jelikož i v Židlochovicích probíhá rekonstrukce
školní jídelny a město dováží obědy svým dětem ze
školní vývařovny v Brně,
dovážková služba přibrala
od 1. do 18. září i obědy
pro základní školu a mateřskou školu Vojkovice.
Od pondělí 21. září již
vojkovické kuchařky vaří
obědy v Nosislavi; ty jsou
Obkladačské práce v kuchyni
na náklady obce dováženy
do obou školských zařízení ve Vojkovicích. Jsem si
vědom skutečnosti, že pro
všechny, kdo mají v popisu práce přípravu stravy
a zásobování potravinami
je to tento stav náročný,
nicméně se jedná o stav
dočasný.
Zhotovitel stavby má
termín dokončení prací
stanoven ve smlouvě o díMontáž vzduchotechniky
lo do konce roku 2020.
Po vzájemné dohodě jsme termín předání dokončeného stavebního díla posunuli
na 30. 11. 2020. Pokud nějakým způsobem neovlivní průběh prací stávající situace
související se šířením koronaviru (např. výrazný pokles pracovních kapacit, ať již nemocných pracovníků nebo pracovníků v karanténě), měla by školní kuchyně zahájit
provoz v prvním týdnu měsíce prosince.

A nyní něco z kultury
Přes veškeré komplikace, nejasnosti a rozpaky se ve dnech 7. až 9. srpna konaly
tradiční Vavřinecké hody. Stejně jako každý rok jsme v pátek poseděli u smyčcového
hudebního tělesa a já jsem měl tu čest pro změnu netradičně předat hodové právo
jednomu ze tří hlavních párů. Myšlenku tří hlavních párů jsem dodnes nepochopil,
ale nakonec proč ano? Všechno je jednou poprvé. V sobotu proběhla taneční zábava. Proběhla s výpadky elektrického proudu, které byly způsobeny přetížením kapacity rozvaděče v areálu SK. V příštím roce by se situace již neměla opakovat, protože
rada obce rozhodla o zřízení nového odběrného místa vedle tenisových kurtů, které
by sloužilo právě pro hudební aparaturu a hodové atrakce. V současné době má již
obec podepsanou smlouvu o připojení k distribuční soustavě se společností E-ON.
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V neděli dopoledne se vojkovická chasa v plné parádě zúčastnila svatovavřinecké
mše svaté, kterou celebroval pan farář R. D. Mgr. Pawel Cebula. Po obědě vyrazil průvod stárků do ulic. Krásné slunečné počasí vylákalo z domu spoustu přihlížejících,
kteří průvod doprovázeli. Krásné horké počasí rovná se velká žízeň. Moje uznání
patří vojkovické chase, která si po všechny tři hodové dny byla vědoma skutečnosti, že s ohledem na výskyt koronavirové pandemie je nutné dodržovat přísná hygienická opatření zejména při podávání občerstvení „na zdraví a na starostovy dluhy“.
Toto zvládli na jedničku.
Tak jak jsem doposud pěl slova chvály na adresu stárků, v závěru si dovolím pro
příští hodovou chasu jednu zásadní informaci.
Rozhodnout se v měsíci květnu, že si vyhlédneme partnerky a oblékneme se do krojů a na hody v srpnu to pořádně roztočíme, je sakra pozdě! Bylo tomu tak v letošním
roce.
Na myšlence pořádat příští rok hody je třeba pracovat již po ukončení hodů letošních. Je takřka nadlidský úkol v měsíci květnu zajistit kapely. Dambořanka byla
naštěstí předběžně objednána rok předem a pan kapelník Bukovský s námi počítal.
Oříšek byl zajistit kapelu na sobotní taneční zábavu. Po několika hodinách strávených na internetu se mi podařilo najít kapelu Syrinx až Velkého Týnce u Olomouce. To, jak se zpětně hodnotí kvalita jejich vystoupení, není v této fázi podstatné.
Podstatné je, že byli ochotni přes velkou vzdálenost hudební zábavu odehrát a já jim
za to děkuji.
Abychom se nechytili do časové pasti jako v letošním roce, rozhodla rada obce pověřit mě zajištěním hudební produkce na rok 2021 již nyní. Máme podepsané smlouvy
o hudební produkci se skupinami Velvet na sobotní zábavu a kapelou Blučiňáci na
neděli. Bez ohledu na skutečnost, že nám není v současné době znám jak pořadatel, tak
ani nemáme informaci o tom, zdali se rekrutuje vojkovická chasa.

Výzva

Hody 2021
Rada obce Vojkovice vyzývá případné zájemce
o pořádání vojkovických hodů v roce 2021, aby kontaktovali
do 15. 11. 2020 starostu obce Vojkovice pana Karla Kleina.
Rada obce Vojkovice

Neutěšený stav v nakládání s odpadem na sběrném dvoře
V tomto příspěvku si dovolím popsat, jakým způsobem má v souladu s „Provozním a manipulačním řádem sběrného dvora“ probíhat likvidace jednotlivých druhů
odpadů.
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OBEC VOJKOVICE
Provozní a manipulační řád sběrného dvora
Základní údaje
Obec Vojkovice
Obec Vojkovice
adresa: Hrušovanská 214, 667 01
tel.: 547 231 122
adresa: Mlýnská ev.č.101
Karel Klein - starosta

Majitel:
Provozovatel:
Sídlo provozovny:
Odpovědný pracovník:

Orgán schvalující provozní řád:
Rada obce Vojkovice
Schváleno dne:
13. 10. 2020				
Razítko, podpis:				

V případě mimořádné události volejte tato telefonní čísla
•
•
•
•

Hasiči		
První pomoc
Policie		
Obecní policie

150
155
158
604 290 319

1. Všeobecná ustanovení
a)		Tento provozní řád slouží k zabezpečení řádného a plynulého provozu zařízení
pro sběr odpadů. Hlavním účelem zařízení sběrného dvora je odběr a zajištění
využití/zneškodnění oddělených složek komunálních odpadů obce Vojkovice
a stavebního odpadu.
b)		Provozovatel zařízení ke sběru odpadů, od fyzických, právnických a fyzických
osob oprávněných k podnikání zapojených do systému nakládání s komunálními odpady musí dodržovat ustanovení zákona o odpadech a ostatní právní
normy.
c)		 Za dodržování tohoto řádu zodpovídá provozovatel.
d)		Všichni uživatelé sběrného dvora a osoby, jimž byl povolen vstup do areálu sběrného dvora, jsou povinni dodržovat ustanovení tohoto řádu a dbát pokynů odpovědných pracovníků.
e)		Všichni pracovníci, podílející se na provozu sběrného dvora, jsou povinni seznámit se s tímto provozním řádem a tuto skutečnost potvrdit podpisem s uvedením přesného data. Za splnění tohoto ustanovení je odpovědný provozovatel
sběrného dvora.
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2. Charakter a účel sběrného dvora
a)		Sběrný dvůr je zařízením určeným k bezplatnému odložení odpadu, a jeho přechodnému shromažďování před předáním oprávněné osobě k využití nebo zneškodnění.
b)		Do sběrného dvora mohou být ukládány jen určené druhy odpadu vyjmenované v tomto provozním řádu od občanů obce Vojkovice zapojených do systému
zavedeného obcí pro nakládání s komunálním a stavebním odpadem.
Pro některé druhy odpadů je tímto provozním řádem stanoveno jejich maximální
množství, které lze do sběrného dvora odložit bezplatně, respektive v rámci platby místního poplatku za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění
využívání a odstraňování komunálních odpadů (viz vyhláška č.2/2015 o provozu
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Vojkovice)
Výše úhrady za ukládání těchto odpadů je řešena samostatným předpisem (Obecně závaznou vyhláškou č.2/2016 Obce Vojkovice o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů)
c)	
Tento sběrný dvůr není určen pro původce, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu z činnosti
právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, pro původce
kteří nejsou zapojeni do systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem a osoby, které nemají v obci Vojkovice popřípadě k.ú.
Vojkovice u Židlochovic trvalý pobyt.

3. Popis lokality a zařízení
Sběrný dvůr se nachází v obci Vojkovice v ulici Mlýnská ve dvorním traktu budovy
s evidenčním číslem 101.
Pro shromáždění jednotlivých druhů odpadů slouží velkoobjemové kontejnery
označené dle druhu shromažďovaného odpadu, klecový kontejner na zpětný odběr malých domácích elektrozařízení, nádoby na bezúplatný odběr upotřebených
jedlých olejů a tuků a kontejner na kovy, přistavené oprávněnou osobou dle požadavku provozovatele.
Objekt sběrného dvora je oplocen a osvětlen, mimo provozní dobu uzamčen.

4. Provozní doba
Listopad – únor
Středa
15.00 – 16.30 hod.
Sobota	  9.00 – 12.00 hod.

Březen – říjen
Středa
15.30 – 17.00 hod.
Sobota	  9.00 – 12.00 hod.

Dovážení odpadů mimo provozní dobu je zakázáno.
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5. Seznam odebíraných odpadů
Kód
200138
170107
200102
200139
200140
200307
200136

Kat.
„O“
„O“
„O“
„O“
„O“
„O“
„O“

200125

„O“

Název odpadu
Dřevo
Směsný stavební a/nebo demoliční odpad
Sklo (které nelze uložit do nádob na separovaný odpad)
Ostatní plasty (které nelze uložit do nádob na separovaný odpad)
Kovy
Objemný odpad
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly
200121;200123;200135
Jedlý tuk a olej

Odebírané tedy nejsou:
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení 200121 – zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení 200123 – vyřazená zařízení obsahující
chlorofluorouhlovodíky
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení 200135 – vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 200121 a 200123

6. Přejímka odpadů
Povinnosti dodavatelů odpadu:
• dbát pokynů správce sběrného dvora
• 	dodávat pouze odpad v souladu s provozním řádem a na místo určené obsluhou sběrného dvora
• nahradit jimi způsobené škody
• zdržovat se v areálu jen nezbytně nutnou dobu
Dodavatel odpadu (občan):
a)		zastaví před vjezdem do areálu a vyhledá pracovníka obsluhy sběrného dvora
b)		na požádání je povinen obsluze sběrného dvora prokázat platbu místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálního odpadu v obci, a to předložením kartičky nebo
dokladu o zaplacení
c)		pokud splní výše uvedené podmínky,má nárok na odložení druhu odpadu
stanoveném tímto provozním řádem
Pracovník obsluhy sběrného dvora:
a)	vizuálně zhodnotí kvalitu odpadu a zařadí ho podle druhu (pokud odpad
obsahuje nežádoucí příměsi, není do sběrného dvora přijat a dodavatel
je vyzván k vytřídění odpadu)
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b)	dohlédne, aby odpad byl uložen na místo k tomu určené do odpovídajícího
kontejneru
c) provede zápis o přejímce do Provozního deníku

7. Evidence odpadů
Pro každý dovezený náklad odpadu zaznamená obsluha v Provozním deníku
• číslo záznamu, datum
• název odpadu
• množství odpadu
•	identifikační údaje dodavatele (jméno, bydliště, event. SPZ vozidla které
odpad přivezlo)

8. Osoby odpovědné za provoz
Provozovatel odpovídá za:
a) dodržování tohoto provozního řádu
b) provoz a bezpečnost provozu sběrného dvora
c)	
proškolení pracovníků a vybavení ochrannými pomůckami a potřebnou technikou při manipulaci s odpady
d) zveřejnění seznamu druhů ukládaných odpadů
e) vedení provozní dokumentace sběrného dvora
f ) organizaci navážení a vyvážení odpadů
g) kontrolu přejímaných, shromážděných a předávaných odpadů
h) provádění opatření na odstranění mimořádných událostí
i) vedení evidence odpadů, zejména ročního hlášení
Obsluha odpovídá za:
a) dodržování provozního řádu sběrného dvora
b) provádění vstupní kontroly odpadů, přejímku, ukládání a evidenci odpadů
c) odmítnutí odpadu, který neodpovídá provoznímu řádu
d) včasnou výměnu kontejnerů
e)	řádný stav zařízení areálu (pracovních pomůcek, kontejnerů, oplocení a informačních tabulí)
f )	kontrolu zabezpečení zařízení před možným únikem odpadů do životního
prostředí
g) udržování čistoty a pořádku v areálu sběrného dvora
h) dodržování požárních předpisů a bezpečnosti práce v areálu sběrného dvora
Obsluha povoluje vstup do areálu a po skončení provozní doby uzavírá a zamyká
areál sběrného dvora.
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9. Bezpečnost práce a provozu
•	
Obsluha sběrného dvora je proškolena z hlediska bezpečnosti práce, požární
ochrany a poskytování první pomoci.
•	
Každé mechanizační zařízení, které se používá v areálu sběrného dvora, se smí
používat jen na práce, které uvádí výrobce v návodu na jeho obsluhu a údržbu.
•	
Jakékoliv práce v blízkosti elektrického zařízení v areálu jsou povoleny jen při
dodržení příslušných bezpečnostních opatření.
•	
Při skládání a nakládání velkoobjemových kontejnerů se nikdo nesmí zdržovat za nosičem kontejnerů, provádět jakékoliv opravy na nosiči kontejnerů se
zdvihnutým manipulačním rámem nebo pod nadzvednutým kontejnerem.
•	
Obsluha sběrného dvora je povinna při práci používat ochranné pomůcky
a prostředky, vybavením sběrného dvora je lékárnička.
•	
Nepovolaným osobám je vstup do areálu přísně zakázán
•	
Ochrana před úrazem v případě nálezu nebezpečných předmětů např. výbušniny, střelné zbraně, nádoby s neznámým odpadem apod. je zajištěna uzavřením
prostoru sběrného dvora pro všechny zákazníky i obsluhu. Zneškodňování nebezpečných předmětů provedou povolaní odborníci.
•	
V celém areálu je zákaz kouření a zákaz manipulace s otevřeným ohněm.
•	
V případě jakékoliv mimořádné události musí obsluha toto zaznamenat do provozního deníku

10. Opatření k omezení negativních vlivů na životní prostředí,
opatření pro případ havárie
• Obsluhu sběrného dvora provádí zaškolený pracovník, který je proškolen a po-

učen o nakládání s odpady a jejich škodlivinami
•	Většina odpadů odebíraných na sběrném dvoře svou povahou neohrožuje životní prostředí. Při úniku kapaliny (např. ropné látky z manipulační a přepravní
techniky) má obsluha k dispozici sorpční materiál, sběrný důr je vybaven i dalšími prostředky potřebnými k odstranění rozsypaných či rozlitých odpadů (kbelík, hadry, koště, mycí prostředky).
•	Použitá zařízení (kontejnery) odpovídají předepsaným normám ve vztahu k životnímu prostředí a splňují požadavky na výrobek a shodu výrobku s příslušnými technickými předpisy.
•	Celý sběrný dvůr je konstruován tak, aby nedocházelo k úniku odpadů do okolního prostředí. Kolem celého sběrného dvora je vybudován vysoký plot chránící prostor dvora před větrem a před zcizováním odpadů.
•	V areálu sběrného dvora se nenachází žádná kanalizační vpusť.
•	V prostorách sběrného dvora je zakázáno použití otevřeného ohně, pálení
odpadů a kouření.
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Opatření k odstranění havárie
•	
při úniku ropných látek do terénu provést vytěžení zeminy
•	
následně likvidovat uniklé látky a vytěženou zeminu předat k odstranění firmě
oprávněné k jejich převzetí
•	
vyhotovit záznam o havárii
Vznik požáru
•	
při vzniku malého požáru pokusit se zlikvidovat požár hasicími přístroji
•	
při vzniku požáru, který zaměstnanec není schopen zlikvidovat dostupnými
hasicími prostředky okamžitě informovat ohlašovnu požárů tel. 150

11. Pokyny pro první pomoc
Zasažení oblečení a povrchu těla ropnými látkami – neprodleně odstranit špinavý oděv, potřísněné místo důkladně umýt mýdlem a vodou,
Zasažení očí – oko při otevřených víčkách (držet pouze čistými prsty) důkladně
proplachovat
pitnou vodou (od vnitřního koutku k vnějšímu) po dobu 10–15 minut, vyhledat
lékařskou pomoc.
Při náhlé nevolnosti, která může být způsobena fyzickým přetížením organismu,
horkem, apod. uvolnit postiženému oblečení, uložit ho do klidové polohy, v případě přetrvávajících potíží přivolat lékařskou pomoc.
V případě úrazu neprodleně zavolat lékařskou pomoc. Do doby příjezdu lékařské
pomoci zastavit případné krvácení tlakovým obvazem.
Pokud postižený nedýchá poskytnout umělé dýchání,
V případě srdeční zástavy provádět masáž srdce.
V případě drobných poranění (oděrek) postižené místo umýt a dezinfikovat.
Při nadýchání se zplodin hoření při požáru a potížích s dýcháním opustit místo požáru (odejít mimo dosah kouřového mraku). V případě přetrvávajících potíží
vyhledat lékařskou pomoc.

12. Závěrečná ustanovení
Sběr a odvoz jakýchkoliv předmětů z prostoru sběrného dvora je zakázán ( s výjimkou oprávněných osob), každé překročení lze posuzovat jako krádež.
Změny a doplnění tohoto provozního řádu schvaluje Rada obce Vojkovice.
Tento provozní a manipulační řád nabývá účinností dnem schválení, tj. 13. 10. 2020
Dnem účinnosti tohoto provozního a manipulačního řádu se zrušuje provozní
a manipulační řád ze dne 23. 3. 2011.
Karel Klein, v.r.,
starosta obce

Richard Večeřa,
místostarosta obce
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Likvidace jednotlivých druhů odpadů
na sběrném dvoře
Zpětný odběr elektrozařízení na sběrném dvoře
Občané, kteří mají řádně uhrazen poplatek za odpad za příslušný rok, mohou od 1. 9. 2020 na sběrném dvoře ve Vojkovicích v provozní dny odkládat
v rámci zpětného odběru elektrozařízení velké elektrospotřebiče (např. pračky, televizory, ledničky, mrazničky, počítačové monitory, sušičky ) bez ohledu na výrobce. Množství, které může být z kapacitních důvodů na dvoře pro
svoz uskladněno, je maximálně 15 kusů. V případě, že se tato kapacita naplní,
bude kontaktována firma, která zpětný odběr elektroodpadu pro obec zabezpečuje. Po provedení svozu bude opět možné velká elektrozařízení na sběrný
dvůr ukládat.
Ukládání elektrozařízení probíhá dle pokynů
obsluhy sběrného dvora.
K ukládání malých elektrospotřebičů slouží
klecový kontejner, který je také na sběrném
dvoře umístěn. Je určen pouze pro vysloužilá drobná elektrozařízení, jako jsou například
zařízení informačních technologií a telekomunikačních zařízení, osvětlovací zařízení s výjimkou zářivek, elektrické a elektronické nástroje, elektrické hračky a vybavení pro volný
čas a sporty a domácí spotřebiče o velikosti
60 x 60 x60 cm.

Sběr nebezpečného odpadu:
Probíhá dvakrát ročně, a to na jaře a na podzim, formou ambulantního
svozu.
Jedná se například o následující druhy nebezpečných složek:
■	
Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje
■	
Jiné motorové, převodové a mazací oleje
■	
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
■	
Absorpční činidla, filtrační materiály/včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených/, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
■	
Pneumatiky
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■	
Brzdové kapaliny
■	
Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky (např. Fridex)
■	
Olověné akumulátory
■	
Rozpouštědla
■	
Kyseliny
■	
Pesticidy (zbytky prostředků na ochranu rostlin)
■	
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
■	
Nepoužitelná léčiva (a léky)

Likvidace upotřebených jedlých olejů a tuků
Upotřebené jedlé oleje a tuky jsou likvidovány na sběrném dvoře v provozních
dnech.

Návod na likvidaci:
● Olej po vychladnutí nalijte přes sítko do PET lahve a řádně uzavřete.
●	Na sběrné dvoře pod dohledem obsluhy vylejte přes další sítko do sběrné
nádoby, kterou vám obsluha určí.
Do nádoby na upotřebené jedlé oleje a tuky v žádném případě nepatří motorové
oleje, průmyslové oleje, průmyslová maziva, pohonné hmoty a jiné.

Likvidace stavební suti
v poslední době se množí neukázněnost, ale také agresivní chování některých
občanů při likvidaci odpadů na sběrném dvoře.
Velkým problémem je v poslední době likvidace stavební suti, kdy v některých případech je přiváženo takové množství , které se vymyká zdravému rozumu. Je velmi
důležité si připomenout, že stavební suť není ze zákona odpadem. Byl to projev
vstřícnosti vůči občanům, kteří provádějí drobné domácí úpravy, že zastupitelstvo
obce v roce 2015 zakomponovalo do Obecně závazné vyhlášky Obce Vojkovice
č. 2/2015 , možnost likvidace stavební suti , ale pouze v množství 50 kg/osobu/
provozní den sběrného dvora. Pouze pro představivost. Do stavebního kolečka se vměstná až 120 kg.
Pokud někdo produkuje větší množství, jsou mu k dispozici dopravci, kteří
bez problému přistaví kontejner.
Kdo přesáhne vyhláškou povolený limit, bude ze sběrného dvora vykázán.
K vyřešení problému se nabízejí v podstatě tři varianty. Ta první a nejsnazší je, vyjmout likvidaci suti na sběrném dvoře z Obecně závazné vyhlášky Obce Vojkovice
č. 2/2015.
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Druhá varianta spočívá v umístění podlahové váhy na sběrný dvůr, vážení a zpoplatnění skutečně odloženého množství suti.
A koneckonců třetí je disciplinované odkládání suti v množství stanoveném obecně závaznou vyhlášku a to je 50 kg/osobu/provozní den. Dá se tolerovat jedno
stavební kolečko.

Likvidace velkoobjemového směsného komunálního odpadu.
Odpady jsou většinou ukládány do kontejnerů v neprůhledných igelitových pytlech, takže jejich obsah je neznámý. Určitě se v nich nacházejí komodity, které se
v současném systému třídění v Obci Vojkovice dají vyselektovat a odložit do nádob
pro jednotlivé komodity určené: papír, plasty, sklo bílé, sklo barevné, textil.
Velkoobjemový odpad je takový odpad, který pro svou velikost nelze dát do popelnicových nádob nebo do nádob na separovaný odpad umístěných na stanovištích
v obci. Jedná se například o koberce, lina, gauče, popřípadě plasty, které nelze pro
jejich velikost odložit do nádob na plasty, apod.

Likvidace dřeva
Do kontejneru na ukládání dřeva patří zejména starý nábytek. Nábytek jako jsou
například skříně, komody, regály, noční stolky, stoly, židle a podobně, je nutné před
uložením na sběrném dveře demontovat na jednotlivé díly, tak, aby se do kontejneru uložilo co největší množství materiálu. Nebude ukládán celý nábytek, který
zabírá veliký prostor. Dřevní hmota nesmí obsahovat čalounění, kování, popřípadě
jiné materiály.

Červený kontejner umístěný před sběrným dvorem.
Do červených kontejnerů patří
■	
veškerá drobná elektrozařízení
z kanceláře i z domácnosti (s výjimkou zářivek a autobaterií)např.
počítače a jejich příslušenství, tiskárny, kalkulačky, audiotechnika,
telefony, ruční nářadí, domácí spotřebiče…
■	baterie a akumulátory
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Územní plán Obce Vojkovice
Dne 6. 10. 2020 jsem se jako určený zastupitel zúčastnil schůzky s pořizovatelem
ÚP, na níž byly vyhodnoceny výsledky projednání ÚP ve veřejném jednání, které se
uskutečnilo dne 19. srpna 2020 v zasedací místnosti obecního úřadu.
Byl jsem seznámen s obsahem stanovisek dotčených orgánů, obsahy připomínek
a námitek uplatněných k návrhu územního plánu.
Projednání není ještě zcela ukončeno, protože jedno ze stanovisek je nesouhlasné, a to stanovisko orgánu ochrany ZPF k ploše sportu pro tréninkové hřiště. Nesouhlas se netýká rozvojových ploch výroby - tam je stanovisko souhlasné.
ÚP musí být se stanovisky dotčených orgánů v souladu, proto bude stanovisko
dohodováno, případně možná rozporováno, jelikož plochy sportu jsou vymezovány ve veřejném zájmu.
Bylo uplatněno značné množství připomínek a námitek, které směřují proti rozvojové ploše výroby.
Bude zpracován návrh vyhodnocení připomínek a taktéž návrh rozhodnutí
o jednotlivých námitkách včetně samostatného odůvodnění rozhodnutí o jednotlivých námitkách.
Tyto návrhy budou součástí odůvodnění návrhu územního plánu, který bude
předkládán zastupitelstvu obce k vydání.
Možnosti úprav návrhu na základě projednání budou ještě následně konzultovány s projektantem.
Může tak dojít k úpravám rozsahu ploch, případně i podmínek využití ploch –
tj. např. omezení způsobu využití ploch pro některé stavby.
Dojde-li k podstatné úpravě návrhu, bude nutné konání opakovaného veřejného
projednání upraveného návrhu ÚP.
Projednávat se pak bude návrh ÚP pouze v rozsahu provedených úprav.
Pro informace o postupu při dalším projednávání ÚP sledujte tedy úřední desky
pořizovatele (MěÚ Židlochovice) a OÚ Vojkovice, protože případné konání opakovaného veřejného projednání se oznamuje veřejnou vyhláškou s dostatečným
předstihem.
Konání zasedání zastupitelstva obce, na němž bude projednáváno vydání ÚP,
se oznamuje na úřední desce OÚ Vojkovice a případné vydání ÚP (protože jde
o opatření obecné povahy) se také oznamuje veřejnou vyhláškou.

Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého na návsi
Určitě většina z vás zaregistrovala, že byly zahájeny restaurátorské činnosti na soše
sv. Jana Nepomuckého. Po důkladném očištění sochy mokrým procesem bylo odhaleno značné poškození pískovce. Socha prošla historicky několika fázemi údržby
a úprav. Z historických pramenů měla být dokonce opatřena nátěrem, který byl následně odstraněn louhem. Právě tento zásah zapříčinil současné velké problémy.
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Socha sv. Jana Nepomuckého říjen 2020

Socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1997
po posledním restaurování

Hledání způsobu, jak dále naložit s takto silně narušeným kulturním dědictvím,
se řeší na kontrolních dnech, kterých se zúčastňuje restaurátor MgA. Václav Douša,
Ing. Jakub Kratochvíl z MěÚ v Židlochovicích pověřený výkonem státní správy na úseku památkové péče, Mgr. Zoja Matulíková z Národního památkového ústavu v Brně
a zástupce obce.
Poslední velké setkání odborné veřejnosti proběhlo dne 8. 10. 2020 ve složení
MgA. Václav Douša, Ing. Jakub Kratochvíl, Mgr. Zoja Matulíková, Mgr. Petra Kynclová a JUDr. Leoš Vašek, oba z odboru kultury a památkové péče JMK.
S největší pravděpodobností bude nezbytné sochu sejmout z podstavce a její restaurování provádět v ateliéru. Podstavec by se přes zimní období zabezpečil proti provlhnutí a práce na něm by pokračovaly v roce 2021. Velký otazník visí nad
samotnou sochou. Jedna z variant je, že po zrestaurování by se nad ní vyhotovil
„přístřešek“ který by ji chránil před vlhkem. Další variantou, přicházející v úvahu,
je vyhotovení její kopie (výdusku), který by se umístil na zrestaurovaný sokl a ori15

Historické foto sv. Jana Nepomuckého

ginál by se umístil na místo, kde by nedocházelo k jeho narušení vlivem povětrnostních vlivů.
Paní Mgr. Zoja Matulíková si z jednání odnesla domácí úkol: Vyhotoví variantní
návrhy, jak tento havarijní stav řešit, a předloží je obci i zbývající odborné veřejnosti
k vyjádření.

Kultura
Tradiční Svatohubertská mše letos nebude. Stejně tak, jak se ruší i jiné kulturně společenské akce, rozhodl se hlavní organizátor pan Benedikt Čupa po dohodě s panem farářem R. D. Mgr. Pawelem Cebulou a se mnou v letošním roce akci
neuskutečnit.
Vládní nařízení související s opatřeními proti šíření koronaviru by mohla vést
k tomu, že finančně nákladná, ale hlavně tradiční a vyhlášená akce by zejména malou
účastí veřejnosti mohla utrpět velké šrámy.
Nezbývá než doufat, že v příštím roce bude klima pro její pořádání příznivé a o to
může být akce velkolepější. Tímto přeji panu Benediktu Čupovi pevné zdraví, protože
jen těžko si dokáži představit, kdo by se dobrovolně a tak intenzivně přípravě svátku
myslivosti věnoval.
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Životní prostředí a veřejná zeleň
Obec již tradičně vynakládá poměrně velké finanční částky na údržbu veřejné zeleně
ať již v zastavěné části obce nebo v extravilánu.
Určitě to nejsou promarněné peníze. Investice do zeleně obecně je jednou z mála
investic, která se vrací takřka ihned v podobě zdravého životního prostředí, v němž
žijeme, a rovněž přispívá ke zlepšení estetického rázu obce.
Určitě není žádným tajemstvím, že již od začátku letošního roku spolupracuje obec
Vojkovice s Ing. Markétou Zajíčkovou na projektové dokumentaci pro realizaci prvků
ÚSES (územní systém ekologické stability) K1, K2 a BC1, k.ú. Vojkovice. Pouze pro
lepší orientaci v terénu zveřejňuji následující situaci.

Zdůvodnění zakládání krajinných prvků:
Hlavními cíli navržených prvků je ochrana životního prostředí v zájmovém území skrze nově vytvořené krajinné prvky. Jedná se o ochranu půdy proti vodní a větrné erozi na jinak ohrožených plochách a o zlepšení vodních poměrů v místě
údolnic.
Opatření vznikají v rámci komplexních pozemkových úprav zaměřených na výsadbu zeleně v krajině a ochranu půdy a jsou realizována v rámci Plánu společných
zařízení.

Přínos projektu pro biologickou rozmanitost:

Založením krajinných prvků biokoridoru K1 a K2 a biocentra BC1 dojde ke zvýšení
a posílení biodiverzity v krajině. Dojde k obohacení krajiny původními druhy a vytvoření příhodného prostředí pro život živočichů.
Součástí vybudování krajinných prvků je také schopnost migrace druhů v lokalitách,
umožňující vytvoření pevných vazeb, zaručující větší ekologickou stabilitu území.
Skrze navržené vegetační prvky bude docházet také k většímu zachycení a využívání
srážkové vody v krajině spolu se zlepšením místního mikroklimatu.
Při délce a šířce navrhovaných prvků dojde k zachytávání srážkové vody a tím ke
snížení rizika vzniku eroze půdy v této oblasti. Ve větrném období budou stromy
a keře narušovat a zmírňovat poryvy větru a sníží riziko přesunu půdních částic, který
má jinak destabilizační vliv na krajinu.
Navrhovaná opatření zvyšují ekologickou stabilitu území spolu se zvyšujícím se estetickým potenciálem území v krajině.
Finální podobu projektové dokumentace jsme obdrželi 22. 9. 2020. K naší velké radosti se do myšlenky realizace velice intenzivně zapojil Krajský pozemkový úřad se
sídlem v Brně. Byli jsme osloveni, zda by obec nezapůjčila projektovou dokumentaci
za účelem výběrového řízení na zhotovitele a pro potřeby podání žádosti o dotaci na
realizaci díla. Pokud vše dobře dopadne, mohlo by se s naplňování jednotlivých cílů
obsažených v PD započat již v roce 2021. To je ale v současné době, kdy nevíme, co
bude zítra, velmi optimistická úvaha. Nicméně panu Ing. Petru Grmelovi, vedoucímu
pobočky, a paní Barboře Jakubcové děkuji za podanou ruku.
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Prohlídka stavby „Intenzifikace ČOV Židlochovice“
Nosnou myšlenkou uspořádání prohlídky místa stavby bylo seznámit členy Zastupitelstva obce Vojkovice s rozsahem a průběhem výstavby. Proto jsem po předchozí dohodě s členy rady obce požádal generálního projektanta a zástupce zhotovitele stavby,
aby se nám jedno říjnové odpoledne věnovali. 25. 9. 2020 jsem pozval všechny členy
zastupitelstva obce na prohlídku, a to na čtvrtek 8. října.
Z patnácti členů se exkurze zúčastnilo 7. Dva se omluvili. Škoda, protože naprosto podrobný a srozumitelný výklad celého biologicko-chemického procesu, který na
čistírně probíhá, včetně popisu jednotlivých stavebních a technologických částí stavby přednesl generální projektant Ing. Antonín Vach ze společnosti DUIS Brno, s.r.o.
Za zhotovitele stavby IMOS BRNO a.s., nás stavbou provedl stavbyvedoucí Dušan
Kirš. Oběma děkuji.

Stavební práce na ČOV Židlochovice
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Vážení spoluobčané
Podle fotbalové terminologie se nacházíme v poločase funkčního období. Hodnocení toho, co se podařilo více či méně, nechávám na vás. Rozhodně si nemyslím, že
pracujeme ve vláčném rytmu. Pracujeme takřka celý tento rok pod velikým tlakem
a s velice náročnou administrativou, která je způsobena přítomností pandemie. Komunikace s úřady se ve většině případů zeštíhlila pouze do písemné formy, což není
ideální stav. Klidně bych mohl svůj příspěvek nazvat „Od nouzového stavu ke stavu
nouze“, protože na začátku jsem nouzovým stavem začal a nyní, když píši svůj příspěvek, už se v něm opět nacházíme.
Nicméně informace, které se na nás hrnou z médií o tom, jak s námi všemi koronavirus zatočí, berme s nadhledem a větší pozornost věnujme pouze těm oficiálním zdrojům, které jsou mnohdy také rozporuplné. Jsem přesvědčen, že jediným lékem na to, co kolem nás létá, je disciplína, morálka, hygiena a zdravý selský rozum.
To nejhorší co může být, je stresování národa neustálým chaosem a vypouštěním
hrůzy do veřejného prostoru.
Přeji vám všem pevné zdraví a krásný podzim

Karel Klein, starosta

Mobilní sběr nebezpečných odpadů

Dne 4. listopadu 2020 se v naší obci uskuteční mobilní sběr nebezpečných odpadů Níže uvedený odpad mohou občané, kteří mají řádně uhrazen
poplatek za odpad za rok 2020, ukládat před sběrný dvůr pod dohledem
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obsluhy sběrného dvora a obsluhy mobilní sběrny, která bude přistavená na
tomto místě v následující den a čas:

Ve středu 4. listopadu 2020 od 16.00 hod. do 18.00 hod.
Budou odebírané následující odpady:
■	
Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje
■	
Jiné motorové, převodové a mazací oleje
■	
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami
znečištěné
■	
Absorpční činidla, filtrační materiály/včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených/, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
■	
Pneumatiky
■	
Brzdové kapaliny
■	
Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky (např. Fridex)
■	
Olověné akumulátory
■	
Rozpouštědla
■	
Kyseliny
■	
Pesticidy (zbytky prostředků na ochranu rostlin)
■	
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
■	
Nepoužitelná léčiva (a léky)

Žádáme občany, aby při mobilním sběru nebezpečných složek komunálního odpadu volně neodkládali odpady na stanovišti bez přítomnosti odborné obsluhy. Vyčkejte příjezdu soupravy zajišťující mobilní sběr nebezpečných odpadů.
Volným odkládáním nebezpečných složek komunálního odpadu na
k tomu neurčených a nezajištěných místech nebo v jiných dnech, než je stanovené v harmonogramu, může být ohroženo nejen životní prostředí, ale
i zdraví spoluobčanů.

Sběr není určen pro nebezpečný odpad, který
vzniká z podnikatelských činností.

Zpětné odběry dle jednotlivých skupin se nebudou
při tomto svozu nebezpečných odpadů odebírat.
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Jedná se například o televizory, pračky, myčky nádobí, ledničky sušičky, mrazáky,
rádia, vysavače, žehličky, fény, PC monitory, tiskárny, notebooky, ruční vrtačky, pily,
pájky, brusky, drobné elektrické domácí spotřebiče ……
Tyto jsou ukládány na sběrném dvoře v provozní dny.

Dělí se do dvou skupin.

1. Drobná elektrozařízení, která jsou ukládána do klecového kontejneru na sběrném dvoře.
2. Velká elektrozařízení, která se na sběrném dvoře odkládají celoročně v provozní
dny podle instrukcí obsluhy. Jedná se o pračky, televizory, ledničky, mrazničky, počítačové monitory, sušičky apod. Maximální množství těchto elektrozařízení, které lze na
sběrném dvoře odložit, je 15 kusů.

ZŠ Vojkovice
Vážení,
věřím, že většina z nás bude mít rok 2020 navždy spojený s pojmem COVID 19.
Nová, bezprecedentní realita, která vstoupila ze dne na den do životů nás všech, a s níž
se každý vyrovnával po svém.
Jak to bylo v naší školičce?
Až do 11. března probíhala výuka standardním způsobem především ve třídách,
ale naší snahou bylo zpestřit dětem výuku i jinými formami vzdělávání a upevňování
učiva (exkurze, celoškolní projekty).
Ze dne na den došlo k uzavření škol a pedagogové byli postaveni před úkol zvládnout takzvané distanční vzdělávání, které na prvním stupni škol nemá obdoby. Abychom ulehčili rodičům práci a s dětmi zůstali v kontaktu, zavedli jsme ve velmi krátké
době on-line výuku.
Prostřednictvím emailů byly žákům rozeslány upravené rozvrhy, přihlašovací údaje
na vzdělávací platformu a vše potřebné pro zajištění této formy výuky. Jak se ukázalo,
byla naše volba správná především proto, že žáci měli pravidelný režim, denně byli
v přímém kontaktu s vyučujícími a hlavní část vzdělávání probíhala online. Následný
návrat do školy pro žáky nebyl tudíž tolik stresující. Po otevření školy 25. května se
rozhodlo pro pokračující domácí vzdělávání 11 žáků. Těm jsme nadále zasílali materiály a úkoly. Online výuka ovšem již byla ukončena.
Více než dvouměsíční uzavření škol přineslo velmi cennou zkušenost s výukou online, s nutností připravovat každou vyučovací hodinu úsporně a efektivně.
Škola se vypořádala i s nutností zavést a dodržovat přísná hygienická opatření po
obnovení provozu. Většina rodičů tato opatření akceptovala a se školou v maximální
míře spolupracovala. Za to jim všem patří veliké poděkování.
Více než dvouměsíční přestávky jsme po dohodě se zřizovatelem využili k výměně
linolea ve všech třídách. Zakoupili jsme také nový koberec do družiny.
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Nyní máme za sebou již několik týdnů nového školního roku. Do prvního ročníku
nastoupilo 14 dětí, celkem je na naší škole 50 žáků. Pedagogický sbor zůstává nezměněn.
Veškeré vzdělávací aktivity se řídí doporučeními ministerstva školství a tzv. „semaforem“. Především se jedná o maximální omezení činností, „které přímo nesouvisí
s naplňováním školního vzdělávacího programu“. Jinými slovy jsme nuceni eliminovat
aktivity mimo školu (planetárium, divadla, výstavy apod.), návštěvy dalších osob (lektoři s výukovými programy), hromadné akce pro rodiče v prostorách školy a podobně.
Ve zvýšené míře dbáme na dodržování hygieny, ve společných prostorách nosí žáci
i zaměstnanci roušky. Tato situace nás nikterak netěší; jsme však rádi za každý den, kdy
můžeme být s dětmi ve škole a neradi bychom opět zažili situaci, kdy bychom museli
výuku přerušit.
Bude-li situace příznivá, rádi bychom od druhého pololetí zařadili tradiční akce,
jako je například noční čtení, beseda se spisovatelkou (loni jsme se těšili na Martinu
Drijverovou), návštěva Divadélka z Hradce Králové a další.
V současnosti mohou žáci navštěvovat kroužky, které zajišťují naši vyučující. Jedná se o keramický, logopedický a dyslektický kroužek, angličtinu, kroužek vědeckých
pokusů a výtvarný kroužek. Od druhého pololetí bychom rádi nabídli další aktivity
v režii agentury Kroužky.
Abychom dětem alespoň částečně v rámci našich omezených možností zpestřili
školní život, vypravili jsme se 11. září na židlochovickou rozhlednu. A to pěšky z Voj24

kovic na Výhon a zase zpět. Věřte, že pro mnohé to byl veliký boj! Ale zvládli všichni
a jak na rozhledně, tak potom ve školní zahradě je čekala sladká odměna.
Jak jste mnozí zaznamenali, probíhá rekonstrukce školní kuchyně. V prvních týdnech školního roku jsme zajistili dovoz obědů pro MŠ i ZŠ ze školní vývařovny v Brně.
Následně nám až do ukončení oprav poskytl prostory svojí školní vývařovny městys Nosislav. Ač je vše organizačně a administrativně poměrně náročné, těšíme se na
novou moderní kuchyni i na novou jídelnu pro žáky základní školy.
Přeji vám všem i v „době koronavirové“ pevné zdraví a veselou mysl.
Libuše Matyášová

MŠ Vojkovice
Vážení rodiče,
V letošním školním roce 2020/2021 jsme započali naši pedagogickou činnost
1. 9. 2020. Zapsaných dětí je 51, z toho 3 děti nastoupí v lednu po dosažení 3 let
věku. Ve třídě Sluníček vyučuje vedoucí učitelka Lenka Zámečníková a paní učitelka
Mgr. Jana Polívková. Při práci s dětmi využívají interaktivní tabuli, výukové programy pro předškolní děti, výukovou činnost staví na prožitkovém a situačním učení. Ve
třídě Žabiček vyučují paní učitelky Alena Smolová a Mgr. Dagmar Slámová. Ty svým
přístupem a porozuměním umožňují těm nejmenším dětem snazší adaptaci na nové
prostředí a kamarády, rozvíjí u dětí jemnou i hrubou motoriku a komunikaci mezi
kamarády a učitelkou.
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Školka u rybníka Šimlochy

V září se uskutečnil víkendový pobyt v rekreačním středisku Sloup, a to ve spolupráci
MŠ a sdružení Vojkovická rozinka. Také se uskutečnily schůzky s rodiči. Letos poprvé
byly schůzky v každé třídě zvlášť a probíhaly s rouškami na ústech. Byli jsme nuceni ve stávající situaci přistoupit k těmto opatřením. Pokud si vzpomeneme, tak druhé
pololetí školního roku 2019/2020 mělo, dá se říct, až nešťastný charakter. Ředitelství
ZŠ a MŠ Vojkovice po dohodě se zřizovatelem uzavřelo od 12. března 2020 mateřskou
školu z důvodu šíření nákazy koronaviru Covid – 19. MŠMT doporučilo uzavřít od
11. 3. 2020 základní školy, na což zřizovatel i vedení školy pružně a rychle reagovali,
a je třeba zmínit, že vojkovická MŠ byla jednou z prvních, která takto na šíření nově
vzniklého viru reagovala. MŠMT vydala metodiku Provoz mateřských škol do konce
školního roku 2019/2020. Na jejím základě byla vypracována Vnitřní směrnice pro provoz mateřských škol do konce školního roku 2019/2020. Rodiče byli s touto směrnicí
seznámeni na stránkách školy. Také vyplňovali dotazník, zda bude jejich dítě chodit
do MŠ a podepisovali čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního
onemocnění. Zápis dětí do MŠ Vojkovice pro školní rok 2020/2021 proběhl 11. 5. a to,
vzhledem ke koronavirové situaci, bez přítomností dětí formou zaslání přihlášky elektronickou cestou nebo přinesením vyplněné přihlášky osobně po předchozí domluvě.
K znovuotevření MŠ došlo 25. 5. 2020.V době uzavření škol probíhala dezinfekce všech
hraček, skříni a poliček. Byla dokoupena dezinfekce, roušky, gumové rukavice, bezkon26

taktní teploměry, zásobníky na papírové ručníky a koše. Rodiče si v určené době mohli
přicházet pro potvrzení ošetřovného, které se vztahovalo na dítě mladší 10 let.
V říjnu nás čeká vycházka na Výhon s opékáním špekáčků a exkurze do zahradnictví k Zámečníkům. Paní učitelky Zámečníková a Polívková s předškolními dětmi
vypracují testy dle publikace Předcházíme poruchám učení od Sindelárové. Z důvodu
zhoršující se situace ohledně koronaviru jsme se s vedením školy dohodli na odkladu
návštěv divadel a exkurzí, a to do začátku druhého pololetí. Paní učitelky přesto dětem poskytují dostatečnou kulturní a vzdělávací náplň. Můžeme jen doufat, že loňská
situace, která byla zajisté obtížná pro rodiče i děti, již nenastane. Troufám si říct, že
jsme tuto zatěžkávací zkoušku, která ve školství nemá obdoby, zvládli a chtěla bych
poděkovat vám, rodičům, za vaši spolupráci a dodržování nově nastolených pravidel,
která vedla k hladšímu zvládnutí průběhu koronakrize. Na závěr bych chtěla popřát,
aby si rodiče i děti tento školní rok užili bez obav a aby se děti za námi do školky těšily
stejně tak, jako se my, paní učitelky, těšíme na ně.
Mgr. Jana Polívková

Vavřinecké hody ve Vojkovicích
Letošní Vavřinecké hody ve Vojkovicích se podařilo uskutečnit i přes pandemii, která
nás v tomhle roce bohužel postihla. Do posledních měsíců jsme nevěděli, jak vše dopadne, jestli hody vůbec budou. Podařilo se… Tři hlavní páry se ujaly organizace a společně
s ostatními stárky vytvořily skvělou atmosféru, jak ji známe. Naši vojkovickou chasu
tvořilo krásných 20 párů. Počasí se tento rok „na přání stárků“ rozhodlo hody nepokazit
a tak proběhl celý program bez jediného mráčku. Jediný problém byl s elektřinou na
sobotní zábavě, ale i tohle se nakonec vyřešilo. Stárci museli dodržovat všechna opatření,
která byla nařízena. Vše se dezinfikovalo a nalévalo se do vlastních či plastových kelímku. V tomto roce bylo těžší si se všemi opatřeními a situací poradit i z toho důvodu, že
stárci svoji přípravu začali mnohem později z důvodu karantény. Ale i tak nebylo znát,
že by nás vůbec nějaká pandemie zasáhla. Hody jsme si všichni užili a myslím, že i po té
dlouhé době doma mnohem více než kdy jindy. Doufáme, že příští rok se znovu sejdeme
v tak hojném počtu a hody budou stejně skvělé jako letos.
Adéla Kelblová

Občanské sdružení VOJKOVIČÁCI, z.s.
Zdravíme všechny spoluobčany,
nejenže bychom vám rádi popřáli hodně zdraví a životní pohody v této neutěšené době, ale hlavně jsme vás chtěli pozvat na naši další rodinnou akci. Na říjen jsme
pro vás chystali Halloweenskou diskotéku s Addamsovou rodinou v místní sokolovně. Chtěli jsme tančit a také soutěžit s Gomézem, Morticií, Festrem, Wednesday
a Pugsleyem. Nechyběla by babička se svým likérem, bratranec Itt a další. Pomoc s pří27

pravou nám přislíbilo Sdružení aktivních seniorů Vojkovice, z.s., i Vojkovické ženy,
z.s., včetně ostatních spoluobčanů a kamarádů, za což jim všem moc děkujeme! Jenže
vývoj okolo nás v souvislosti s COVID-19 to vše bohužel zastavil.
A co připravujeme do příštího roku 2021?
Naplánované akce máme tři. Můžete si je ihned poznačit do svých kalendářů:
20.února 2021	
MAŠKARNÍ PLES se Čmeldou a Brundou a Mrňousky (diskotéka, soutěže družstev, odměny)
26. června 2021	
Výpravná pohádková cesta s tématikou Divokého západu. Zahrát
nám přijede živá country kapela Amulet.
30. října 2021 Halloweenská diskotéka s Mrtvou nevěstou.
1. února jsme uspořádali maškarní ples s Mimoni, jak
víte. Program byl protkán soutěžemi s tématikou oblíbených filmů. Účast byla opět veliká, což nás moc těší a motivuje dál…
Akce by se nemohly uskutečnit bez podpory Obce Vojkovice, které patří největší poděkování. Poděkovat si dovolím
i našim příznivcům a stabilním i budoucím sponzorům,
místním spolkům, občanům, bez kterých by to opravdu
nešlo.
Nezbývá mi než se s vámi rozloučit a těšit se, že se všichni v hojném počtu brzy
sejdeme a pobavíme se! Děkuji za přízeň.

Dagmar Šafrová, předsedkyně spolku OS VOJKOVIČÁCI, z.s.

Rozinkový rok 2020
Rozinkový rok 2020 byl, tak jako všude jinde, plný škrtů a přesouvání… Z plánovaných jarních akcí nezbylo prakticky nic. S jedinou výjimkou – a tou byl Den pro
Vojkovice. Sedmnáctý ročník tohoto již tradičního úklidu obce jsme vyhlásili alespoň
pro všechny věrné příznivce se speciálním zadáním i názvem – Den pro Vojkovice
„corona speciál“. K úklidu se mohl připojit každý – v libovolném čase i místě, se svojí
rodinou. Podmínka pro získání speciálního pamětního listu byla jediná – sdílet na FB
stránkách Vojkovické rozinky foto ze svého soukromého Dne pro Vojkovice. A byť
účast zdaleka nedosahovala uplynulých ročníků, přesto věříme, že zvláště pro děti to
bylo vítané zpestření osamělých dní v karanténě.
V září se potom uskutečnil také odložený víkendový pobyt pro rodiny dětí z mateřské školy, pořádaný v těsné spolupráci s MŠ Vojkovice. Takto akce navázala na
loňský vydařený školičkový víkend na Templštýně, letos jsme se pro změnu vypravili
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do Sloupu v Moravském krasu.
Téma celého víkendu pak bylo
celkem jasné: život v jeskyních.
Zlatým hřebem celého pobytu se
tak stalo putování za pokladem,
v jehož finále na děti čekala celá
tlupa jeskynních lidí – z nichž se
následně vyklubali jejich tatínci.
Nechyběla ani společná návštěva
jeskyně Balcarky i tajemné nakukování do kdejakého temného
zákoutí. Počasí nám přálo a společně strávený čas při hrách, výletech a táborácích bezesporu
utužil vztahy nejen mezi dětmi,
ale i jejich rodiči, o paních učitelkách ani nemluvě.
Rok ale ještě zdaleka nekončí,
takže bude-li nám štěstí přát, sejdeme se letos společně ještě při
Dýňování, Drakiádě a Cestě za
světýlky. Držte nám pěsti!

Miroslava Floriánová

Rozinka Den pro Vojkovice

Vojkovické ženy z.s.
V březnu jsme se začaly scházet na Obecním
úřadě, natěšené na další Babské hody. Už jsme
měly vybranou písničku na půlnoční vystoupení,
zazpívaly jsme si, zatančily a byl konec. Musely
jsme zrušit naše hody. Nevadí. Zkusíme to příští
rok, snad to vyjde.
Máme nový termín 22. května 2021. K tanci
a poslechu nám bude jako tradičně hrát dechová
kapela Dambořanka.
V tomto roce ještě chystáme ve spolupráci s Tenisovým klubem Vojkovice Kateřinskou zábavu,
která se má konat 20. listopadu 2020. Bude hrát
kapela Getrio ze Žabčic. Doufejme, že nám to současná situace umožní a my se s Vámi setkáme na
zábavě v naší sokolovně.
Lenka Zámečníková
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SK Vojkovice
Zdravím všechny příznivce vojkovické kopané. Díky letošnímu covidu 19 se nám
vše zkomplikovalo, ale nakonec se soutěže rozjely a doufáme, že se snad i dohrají.
Rád bych poděkoval všem rodičům, hráčům, fanouškům a funkcionářům za vzornou přípravu.
Chtěl bych všechny ještě moc poprosit o dodržování všech nařízení ohledně
covidu 19 a popřát klidné prožití podzimu. Doufám ve zlepšení situace pro všechny
lidi.
Dovolte abych se rozloučil, Váš předseda klubu 
Petr Klučka

Tenisový klub Vojkovice
Vážení spoluobčané,
dovolte mi zmínit se o druhé sezóně našeho Tenisového klubu na antukových kurtech ve Vojkovicích. Rok jsme zahájili velmi náročnou úpravou povrchu kurtů, který
byl počátkem loňského roku vlivem nepříznivého počasí značně znehodnocen. Poda-

Příměstský tenisový tábor TK Vojkovice
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řilo se nám i díky odborné firmě položit novou vrstvu antuky, kterou jsme s přispěním
všech členů udrželi v dobrém stavu po celou sezónu. K dobré kvalitě určitě pomohla
i realizace automatického zavlažovacího systému. Za výrazného přispění sponzorů
jsme vybudovali zázemí se šatnou, malým skladem a venkovním posezením. Po domluvě s vedením obce bylo upraveno okolí tenisového areálu. Vysadili jsme 32 stromů
- celá realizace v hodnotě 178 500,- Kč byla hrazena z dotace Fondu životního prostředí. Chci tímto velmi poděkovat paní ing. Floriánové, bez jejíž pomoci bychom tuto
akci těžko uskutečnili.
Během sezóny přibyli další členové, kurty jsou denně obsazené, značně se zvýšil
zájem o hraní pro veřejnost. Koncem měsíce srpna úspěšně proběhl příměstský tenisový tábor pod vedením profesionálního trenéra za účasti 13ti dětí. Z této akce máme
velkou radost, protože se děti začaly hlásit se zájmem o pravidelné trénování. Věříme,
že nám pomalu roste generace budoucích členů.
V příštím roce bychom chtěli dobudovat zázemí klubu, ještě více rozšířit členskou
základnu, velice nás těší vzrůstající zájem vojkovických občanů o činnost našeho klubu a o hraní na tenisových kurtech. Letošní rok nám potvrdil, že rozšíření sportovního
areálu o tenisové kurty bylo dobrou volbou pro možnost dalších sportovních aktivit
našich občanů a jejich dětí.

MUDr. Petr Kolegar, předseda Tenisového klubu Vojkovice

Obecní knihovna
Letos nám koronavirus a nemoc zavřely knihovnu na 4 měsíce. Museli jsme zrušit besedu se spisovatelkou Martinou Drijverovou a další besedu o brněnském
podzemí.
Teď už knihovna funguje, čekají na vás nové knihy, pro děti další kolo soutěže Lovci
perel; doufejme, že se uskuteční i beseda se spisovatelkou. A protože jsme optimisté,
máme s panem Svobodou domluvený termín 26. 11. 2020 na jeho další zajímavou
besedu o brněnském podzemí.

Nové knihy:

Dán, Dominik: Jednou nohou v hrobě, Nevíš dne, nevíš hodiny – detektivky
Mornštajnová, A.: Hotýlek, Slepá mapa – romány
Lamballe, M.: Hluboká modř moře – romantika
Vondruška, V.: Křišťálový klíč 1, 2 – historická sága rodu sklářů ze středověku
Dempsey, R.: Najdi Rebeku, Růže bílá, černý les – romány z válečné doby
Weaver, T.: Žena mého života, Nikdo není doma – další díly krimi románů
Niedl, F.: Rozervané království, Pach krve – další díly hist. ságy Rytíři z Vřesova
A mnoho dalších, které najdete na stránkách obce v on-line katalogu.
Jarmila Kresová
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Obecní knihovna Vojkovice vás zve
na přednášku ING. ALEŠE SVOBODY z cyklu

BRNĚNSKÉ PODZEMÍ

26. listopadu 2020 v 17.00 hodin na OÚ

Vojkovice a rajhradský klášter
Rajhradský klášter leží, jen co by kamenem dohodil proti proudu řeky Svratky,
a proto není divu, že v minulosti ovlivňoval i dění ve Vojkovicích. Vojkovice byly v 11.
století pravděpodobně knížecím majetkem, protože roku 1087 darovala Ofka, manželka knížete Oty I. rajhradskému klášteru dvůr s 5 a půl akry polí s příslušenstvím ve
Vojkovicích. Byl to dar na uctění památky jejího manžela, který 9. června 1087 zemřel.
V té době se na Moravě začínal prosazovat latinský obřad proti původnímu slovanskému, a proto není divu, že kláštery se staly základem pro šíření víry. Působily v okolních
obcích, hlavně v místech, kde nebyl samostatný duchovní.
To se stalo i ve Vojkovicích o pět set let později. Protestantské obyvatelstvo Vojkovic
bylo v roce 1624 postaveno před zásadní otázku. Toho roku totiž vydal Ferdinand II.
nařízení o protireformaci. V zemi směli nadále zůstat jen katolíci. Před emigrací se mohli dosavadní protestanti zachránit jen tak, že přešli na katolickou víru. Vojkovice byly
přifařeny k rajhradskému klášteru, ale nikoli majetkově jako dřív, ale na základě víry.
Tehdejší majitel panství Adam z Valdštejna se spojil s olomouckým biskupem Františkem z Dietrichštejna, aby to nějak zařídil. Biskup František, horlivý vykonavatel rekatolizace Moravy, rozhodl, že od nynějška převezme bohoslužby ve Vojkovicích rajhradský
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klášter. Samozřejmě, že to nebylo jen tak, zadarmo. Bohoslužby se musely platit, a tyto
platby si byla povinna zajistit obec sama. Úkol zajistit zde pravidelné bohoslužby padl na
probošta Jiřího Adalberta Kotelice z Hornštejna, který měl tehdy k dispozici pouze čtyři
příslušníky benediktinského řádu. Ještě roku 1627, kdy už Vojkovice měly „svého“ faráře
Jana Františka Venského, bylo podle sčítání obyvatel z 284 osob jen 44 katolíků. O Velikonocích vyzýval farář obyvatele ke zpovědím, ale přišel jen málokdo a po bohoslužbě
našel farář lístky ke zpovědi naházené za oltářem. Farář si stěžoval na malou návštěvnost
kostela ze strany obyvatel a tvrdil, že většina z nich se ani neuměla modlit.
V druhé polovině 18. století rajhradský klášter unikl svému zrušení jen dík tomu, že se
zabýval vzděláváním. Reformy Josefa II. totiž postihly bezmála polovinu klášterů, které
nemohly prokázat právě podíl na vzdělávání, zdravotnictví nebo vědě. Co se nepovedlo
císaři, to zvládla komunistická strana po převratu v roce 1950. Cílem bylo zrušit mužské
řeholní domy a kláštery. V polovině dubna 1950 proběhla celorepubliková „akce K“, kdy
byly kláštery v noci obsazeny příslušníky StB a Lidových milicí a řeholníci byli převezeni do předem vybraných klášterů k internaci. Akce „K“ se nevyhnula ani Rajhradu.
Po „vyklizení“ kláštera byly budovy předány Ministerstvu vnitra a armádě, inventář byl
různě rozvezen po muzeích, nutno říci, že částečně i rozkraden a zlikvidován. V lepším
případě se některé cennější kusy pokusili zachránit farníci ve svých domech.
V březnu 1990 byly budovy rajhradského kláštera vráceny do trvalého užívání řádu
Benediktinů, ale související majetek, jako byly pozemky, sklepy apod. se konventu podařilo získat až v roce 2014. Od roku 1990 probíhají stále opravy objektu kláštera,
ovšem chybí nejen zapálení dobrovolníci, ale hlavně peníze.
I Vojkovičtí mohou pomoci, stačí, když si do nedalekého Rajhradu uděláte výlet a od
Benediktinů si koupíte třeba marmeládu nebo oplatky. Pomůžete dobré věci.
Mgr. Iva Tycová

Rajhradský klášter
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Boží Tělo
Mezi dochovanými fotografiemi z historie Vojkovic jsou i některé, které nám připomínají Slavnost Těla a Krve Páně – Eucharistii. Lidově je tato křesťanská slavnost nazývána Boží tělo, je památkou na poslední večeři Ježíše s apoštoly. Zavedl ji papež Urban IV. už roku 1264. Svatá Juliana z Lutychu měla vidění a prosila o zavedení svátku
Eucharistie už roku 1209. Svátek
byl potvrzený papežem Klementem V. v roce 1314 a od 15. století se rozšířil zvyk procesí po celé
katolické církvi. Procesí – průvod
se Svátostí oltářní, tedy s monstrancí – schránkou s Božím tělem,
se vydává mezi lidi ven z kostela
ke 4 oltářům, které symbolizují
4 světové strany a slavnostní průvod kráčí s ním se zpěvy, modlitbami a u každého ze 4 oltářů se
čte Evangelium. Ježíš řekl: „Hle,
jsem s Vámi po všechny dny až
do konce světa“ Tím, že průvod
věřících putuje k oltářům, vzdává
úctu Ježíši, který proměnil chléb
ve své tělo a víno ve svou krev,
tento zázrak se koná při každé mši
svaté. V Brně se svátek běžně slavil už v roce 1380.
Z vojkovického kostela vycházelo procesí, v němž byla nesena
Svátost oltářní a na čtyřech předem určených místech se konaly
krátké pobožnosti. Oltáře pro poOltář Božího Těla Vojkovice číslo 63
božnosti byly umístěny ve čtyřech
vojkovických domech. Rodiny oltáře pečlivě opečovávaly a v den slavnosti vystavily.
Cesta k těmto oltářům byla posypána čerstvě posekanou trávou a slavnostní průvod
se konal se všemi ceremoniemi jako při svátku Vzkříšení. U každého oltáře se sloužila krátká bohoslužba. Na začátku průvodu šla děvčata v bílých šatech a rozhazovala
okolo sebe okvětní lístky, většinou pivoňky, které v této době kvetly. Nedílnou součástí
těchto církevních slavností byli dobrovolní hasiči, kteří nesli „nebesa“ a svými parádními uniformami dodávali podobným obecním slavnostem lesk.
Svátek se slavil začátkem června, vždy ve čtvrtek po neděli Nejsvětější trojice. Ve
Vojkovicích to byla i doba, kdy se slavil konec školního roku. Tradice se zachovala i po
roce 1945 a oltáře opatrovaly a v den slavnosti vystavily rodiny, které se do Vojkovic
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nastěhovaly. Oltáře se tak stavěly v domech číslo 9, 19, 63, 65 a dalších. Jeden z oltářů
byl několikrát stavěn i přímo u kostela naproti domu 114.
Tradice slavnosti Božího těla byla komunisty potlačována od roku 1948. Projevy náboženského života na veřejnosti byly nežádoucí a byly považovány za porušení zákona
o dozoru státu nad církvemi. Ve Vojkovicích bylo vystavení oltářů nejdříve omezováno
na Hlavní ulici a začátkem šedesátých let tuto tradici zakázali komunisté úplně.
Slavnost Božího Těla se dočkala svého obnovení ve Vojkovicích po roce 1989, kdy se
tato událost konala ještě dvakrát. Od roku 2010 se koná tato slavnost jen v Židlochovicích. V kostele staví oltář Židlochovice, před kostelem obec Unkovice, ve vrchní části
náměstí obec Hrušovany a Vojkovice staví oltář u masny na náměstí.
Richard Večeřa, Hana Krišpínová

Trnovník akát
Ve vojkovickém Zpravodaji jsme měli možnost přečíst si několik článků o údržbě
stromů a zeleně na území naší obce, kterou pro nás zajišťoval Ing. Tomáš Tyl se svojí
firmou. Před sezónou, kdy se údržba provádí, jsme spolu procházeli obec a její okolí
a Ing. Tyl hodnotil jednotlivé stromy a stanovoval pro ně případnou údržbu. Během
obchůzky se tu a tam nad některým stromem pozastavil a obdivoval ho. Velmi si cenil
jerlínu u Boží Muky vedle základní školy, který pravidelně sledoval. Dnes se ale zastavíme u stromu, na první pohled obyčejného, který rovněž Ing. Tyl svým způsobem
obdivoval, akátu.
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Při slově akát se dnes řadě lidí objeví vrásky na čele a hlavou začne běžet nekonečný příběh snahy o jeho vymýcení nebo alespoň omezení. Ne vždy tomu však
bylo právě takto. Akát se do Evropy dostal počátkem 17. století ze Severní Ameriky.
První akát byl zasazen v Paříži roku 1601. Původně okrasná dřevina se díky své
nenáročnosti a schopnosti obsazovat i velmi nepříznivá stanoviště, rychle dostává
do lesnictví, kde je plně využíváno jejích vlastností při osidlování těch nejméně příznivých lokalit. S lesnictvím přichází ke slovu i zpracování akátového dřeva. To se
vyznačuje velkou tvrdostí a díky vysokému obsahu flavonoidů také mimořádnou
odolností vůči houbovým patogenům, bez nutnosti moření či používání ochranných nátěrů. Ze dřeva se tak vyráběly drobnější namáhané prvky, u kterých byla
vyžadována odolnost a dlouhověkost, jako jsou topůrka, násady, čepy do kol, ale
také byl využit k výrobě lyží nebo pražců. Velkou oblibu měl akát ve vinařství, kde
se uplatnil ve výrobě sudů. Jeho vysoké odolnosti i v přímém kontaktu s půdou pak
bylo a dodnes je využíváno na vinicích, kde jsou k vedení vinohradu často využity
právě akátové kůly s trvanlivostí až 50 let.
Pozitivní vztah k této dřevině se však záhy rozpadá při zjištění, že v bylinném patře
akátin dochází k výrazným úbytkům druhového spektra a až na pár odolných druhů
téměř vše mizí. Jako problematické se také ukáže neřízené šíření akátu do okolních
lokalit. Proti této původně opěvované houževnaté dřevině byl zahájen boj trvající
dodnes, ve kterém jsme stále nerovnocenným soupeřem. Nutno však podotknout,
že jsou lokality, kde jsou vlastnosti akátu nenahraditelné a vzhledem k měnícímu se
klimatu jich bude zřejmě přibývat.
Dnes se však akát díky příklonu k přírodním materiálům opět dostává do popředí zájmu a v řadě oblastí se opět stává oblíbeným. Velkou měrou se na tom podílí
výstavba dětských hřišť, kde je nyní akát díky svým vlastnostem jedním z nejpoužívanějších materiálů. Žádaným začíná být také akátový mobiliář, terasy, ploty
a další. Značný potenciál má rovněž využití akátu v interiérech, kde je možné nechat vyniknout výrazné kresbě a využít především velké tvrdosti dřeva, které je tak
odolné vůči poškrábání a dalším poškozením. Akát je schopen ve velké míře nahradit výrobky z tropických dřevin, které k nám pod rouškou luxusního materiálu musí cestovat přes půl světa, nehledě na neblahé dopady jejich těžby v prostředí
deštných pralesů.
Akát, který roste vedle horní vojkovické autobusové zastávky na konci Rajhradské
ulice, je velmi starý. Ing. Tyl odhadoval stáří tohoto jedince na 150 a více let a navrhl,
abychom se o něm ve Zpravodaji takto veřejně zmínili. Akát je v našich podmínkách
invazní druh, často velmi rychle vytlačil původní, mnohdy cennou vegetaci. Je to
dobrý sluha, ale zlý pán. Anebo: Akát je strom, který je na půdu a vláhu naprosto nenáročný. Snese nepříznivé podmínky i prostředí, mechanické poškození, okus
i zvýšenou koncentraci solí v půdě. Je to bojovník proti suchu v krajině. A ten náš
vojkovický akát na horním konci obce, i vzhledem ke svému vzrůstu i stáří, snese
parametry významného stromu. Je to zkrátka Pan Strom.
Tento článek je také vzpomínkou na předčasný odchod Ing. Tomáše Tyla.
Richard Večeřa, Ing. Markéta Zajíčková
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Vladimír Chromek: Návrat nežádoucí
Kdy jindy představit vojkovickým občanům osobnost Vladimíra Chromka, než
v roce, kdy si můžeme připomenout 70 let od popravy JUDr. Milady Horákové.
Starší ročníky vojkovických spoluobčanů, kteří pana Chromka znali, mě podpořili,
abych se o něm touto formou, zejména pro ty mladší z nás, zmínil. V jeho příběhu
nejde zásadně o jeho práci či silně pozitivní vazbu k Vojkovicím. Jde zejména o to,
nezapomenout, že byla doba, kdy svoboda projevu, možnost svobodné volby a právo na vlastní názor byly potlačovány a trestány. Dnes, kdy část z nás zná jen svá
práva, ale už ne povinnosti, až příliš snadno užívá svůj status svobody, už sotva tuší,
jak krutě se o ni mnohdy muselo bojovat.
Dámy a pánové, pan Vladimír Chromek:
Spojitost s JUDr. Horákovou jsem uvedl záměrně. Na začátku nelítostného a politicky propleteného příběhu pana Chromka je také žena. Nemám právo ji veřejně představit, proto její jméno pozměním a použiji pro naši představu jméno
Božena Poborská. Z dnešního pohledu obyčejná žena. Vlastnila v Brně krejčovský salon, ve kterém zaměstnávala šest švadlen. Z pohledu někdejší komunistické jurisdikce se však jednalo o ženu, která žila z práce druhých, ve svém salonu
vykořisťovala šest žen a měla nenávistný postoj k lidově demokratickému zřízení.
Ale popořádku:
Pan Vladimír Chromek se narodil roku 1913 v úřednické rodině v Rajhradě. On
sám po absolvování základních škol, navštěvoval čtyři léta vysokou školu múzických umění v Brně, kde studoval hru na housle, violu a dirigentství; po studiích
odešel k ČSAD jako úředník. Již na vojně měl svůj vlastní orchestr, který nesl jeho
jméno. Politicky nebyl v době předmnichovské organizován, byl jen členem tělovýchovné jednoty Sokol. Jeho vojkovické působení můžeme datovat od srpna roku
1945, kdy od tehdejšího Národního výboru převzal konfiskát po Němci Haukovi,
dům číslo 146. Politicky se do života v obci příliš nezapojoval, nicméně navázal
na svoji činnost v tělovýchovné jednotě Sokol a stal se jednou z vůdčích osobností vojkovického Sokola. Toto téma je také velmi zajímavé; přestože k němu máme
jen minimum informací, stálo by za samostatnou kapitolu. Budiž jen zásadně
zmíněno, že vojkovičtí sokoli ve volném čase přestavěli dům po rodině mlynáře
Jeschka na vlastní sokolovnu se cvičištěm a hrálo se zde i divadlo. Pan Chromek
měl stejně jako jeho bratr Rudolf Chromek, někdejší člen činohry Národního divadla Brno, hudební vzdělání a byl v tomto směru erudovaný a přispěl tak k vysoké
úrovni vojkovické kultury. Kulturní a sportovní práci se v naší obci věnovala i jeho
manželka Marie.
Zásadní změny do života Vladimíra Chromka přinesl rok 1948. Antikomunistický postoj, kritika politických poměrů a stavu veřejného hospodářství přitahovaly negativní pozornost nejen některých jeho spoluobčanů, ale zejména represivních složek tehdejší státní moci. Abych vám trochu přiblížil, jak byli Sokolové,
orli, skauti a demokraté také vnímáni, kopíruji jejich charakteristiku z jednoho
soudního spisu ….
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Těžký úděl sokola s vlastním názorem v poúnorové době se v životě pana Chromka dramatiky vyhrotil tím, že se osobně setkal s bývalým zaměstnancem podniku ČSAD, který
nelegálně přešel hranice koncem roku 1949 a začátkem roku 1950 je znovu přešel zpět.
Ten tehdy inicioval schůzku s panem Chromkem, pravděpodobně proto, že věděl o jeho
názorech na tehdejší státní zřízení. Informoval jej o možnostech činnosti, kterou dnes
nazýváme třetí odboj. Já dnes samozřejmě nemohu stoprocentně vědět, zda jsou soudní
spisy o věznění a souzení pana Chromka pravdivé, nebo jsou zkreslené a výpovědi svědků vymlácené, ale musím pracovat s materiálem, který se dochoval. Bývalý zaměstnanec
ČSAD představoval jednu z částí organizace, která působila především v oblasti Brno-venkov, nicméně s dosažitelným akčním rádiem do Bratislavy a Prahy. Za hlavu této organizace byla komunistickou justicí označena Božena Poborská a proces byl veden jako pokus
o zničení lidově demokratického státu: „Božena Poborská a spol.“ Samotné působení této
skupiny je kategoricky nad rámec tohoto Zpravodaje, držme se tedy pouze pana Chromka. Pokud jsem jeho „vinu“, vnímáno pohledem padesátých let, pochopil, provinil se pan
Chromek pouze tím, že o této organizované skupině alespoň částečně věděl, věděl o jejím
vybavení mimo jiné vysílačkou a setkal se s člověkem, který tehdy nelegálně a opakovaně
přešel státní hranice a probíral s ním možnou svoji spolupráci v této organizaci. Jeho další
pochybení bylo zejména v tom, že zastával antikomunistické názory, byl trnem v oku některým svým spoluobčanům s tím, že STB již o něm pravděpodobně věděla a že celou tuto
organizaci třetího odboje v oblasti Brno-venkov jednoduše neudal ….
KV StB zatýká Vladimíra Chromka v Brně 15. 5. 1951. Doma ve Vojkovicích zůstává
manželka Marie, synové Jiří 16 let, Milan 11 let a Vladimír 2 roky. Státní soud zahájil neve38

řejné hlavní líčení ve věci „Božena Poborská a spol.“ dne 6. 1. 1952. Souzeno bylo celkem
26 osob a Vladimír Chromek byl obžalován jako 25. osoba. O tři dny později padly v této
věci rozsudky s odůvodněním, že obžalovaní jsou vinni, že v době od března 1950 do podzimu 1951 v Brně, Želešicích, Znojmě, Bratislavě a jinde se spolčili navzájem a s dalšími
osobami k pokusu o zničení nebo rozvrácení lidově demokratického zřízení a společenského řádu republiky, které jsou zaručeny ústavou, vešli všichni pro tento styk s agenty cizí
špionážní služby a pokusili se o něj tím, že poskytovali úkryt a podporu osobám prchajícím do imperialistické ciziny, zejména i protistátně činným teroristům, že pomáhali při
převážení a ukrývání tajných vysílaček atd.… Božena Poborská – odsouzena na doživotí,
Věra Doležalová – odsouzena na 20 let … Vladimír Chromek 22 let …. Souzená skupina
je dle prokurátora jádrem velezrádné a špionážní sítě, kterou v Brně a nejbližším okolí vytvořili zrádci a špioni. Činnost této skupiny zasahovala do Prahy a Bratislavy, což zvyšuje
její společenskou nebezpečnost. Po únorovou činnost této reakce a její záměry charakterizoval již v listopadu 1948 Klement Gottwald, když o ní prohlásil, že se stává z politického
odpůrce přímým nepřítelem, konspirátorem, sabotérem diversantem, teroristou a atentátníkem, že se již zcela otevřeně a nezahaleně orientuje na válku se všemi z toho vyplývajícími důsledky. V jednom případě má tento soud za to, že se jeden z obviněných projevil jako
tak zatvrzelý a nebezpečný nepřítel lidově demokratického zřízení, že je třeba jeho úplné
zneškodnění. Jako jedině odpovídající jeho vině je mu uložen trest smrti.
Dvaadvacet let dnes nedostávají často ani vrazi. V padesátých letech k tomu nebylo
třeba mnoho. Celkově v této kauze 26 osob padl jeden trest smrti, 5x doživotí a zbytek
obviněných byl odsouzen na celkem 311 let těžkého žaláře, ztrátě majetku a ztrátě občasných práv. Pan Chromek se stává součástí tehdejších nápravně výchovných táborů budovaných v okolí Jáchymova pro těžbu uranu. „… výslechy trvaly celé hodiny, páni chodili
na střídačku, Ty ale nestřídáš! Nevnímáš, zda je den nebo noc. Nejíš, protože nemáš co,
nespíš, protože Ti to časově nevychází. Ale žiješ! Někde pátý den Ti dají trochu najíst.
Spěcháš, budeš zase o nějaký ten zub chudší. Říká se, že si zvykneš, i na šibenici. Zahyneš? …. Na šachtě Barbora byl nástup na noční směnu o půl deváté. Nastupovalo nás
400-450. Zloději, vrazi, kněží, lékaři, profesoři, političtí, zkrátka Muklové. Velitel směny
nás odpočítával. Cesta na šachtu byla plná bláta, všude ostnatý drát. Eskorta šla kolem
nás s odjištěnými automaty, všude štěkot vlčáků speciálně na nás cvičených …. Dobrá
práce a slušné chování jsou důkazem toho, že výkon trestu plní svůj výchovný účel. …Pan
Chromek je tedy na uranu a doma jeho rodina doslova živoří. Zatím co jedni podepisují
a jeho odsouzení schvalují, druzí tajně nosí jeho dětem jídlo, aby vůbec přežily….
Zvrat v jeho a v dalších životech přišel až s amnestií prezidenta republiky z 9. 5. 1960.
Pan Chromek je podmínečně propuštěn a vrací se do Vojkovic po téměř deseti letech.
Po propuštění z trestu pracoval v Meoptě, krátký čas jako skladník v n. p, Svit v Hrušovanech a pak si našel zaměstnání u Dopravních staveb n. p. Olomouc. A asi by to nebyl
pan Chromek, kdyby se nechal tehdejším režimem a uranem v okolí Příbrami zlomit. Své
názory a politické přesvědčení, dle protokolu velmi ostré, si nenechal pro sebe. Nesnáším
Heydricha, ale zde záměrně použiji jeho vyjádření, které s ohledem na spoustu našich
národních hrdinů nelze plošně používat a nelze se s ním jakkoli ztotožnit, použiji ho
cíleně jen pro tuto situaci: „Češi nebojují, Češi udávají“. Na stavbě mostu na Židlochovice
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pronesl pan Chromek několik politicky zabarvených vět a byl udán. Okresní soud uznal
Vladimíra Chromka dne 30. 10. 1963 vinným trestním činem pobuřování, jehož se dopustil tím, že od měsíce prosince 1962 až do 5. září 1963 na stavbě mostu ve Vojkovicích
jsa nepřátelsky zaměřen proti našemu zřízení, soustavně před spolupracovníky hrubě
nadával na hospodářské a politické poměry v naší republice. Odsuzuje se na 10 měsíců
nepodmíněně. Protože tímto zneužil amnestie presidenta republiky z 9. 5. 1960, bude mu
přičten i zbytek původního trestu tj. 13 let a 6 dnů …
Trestní anabáze pan Chromka jako by nebrala konce, takže tentokrát dostal Leopoldov.
Zde ho zastihla i smutná zpráva o smrti jeho otce. Asi vás nepřekvapí, že tuto informaci
dostal pan Chromek až po pohřbu. Pan Chromek se dalšímu věznění právně bránil a naštěstí pro něj se díky odvolání podařilo vyvrátit dodatečný rozsudek o přičtení původního zbytku trestu a pan Chromek je 5. 10. 1964 znovu propuštěn.
Pan Chromek se ve volném čase věnoval rodině, kultuře a sportu. Hrál na několik
hudebních nástrojů, kromě houslí hrál výtečně na klavír a zajímal se o hudbu všeho
druhu. Neustále něco tvořil, vymýšlel, sepisoval, muzicíroval. Možná i proto, aby tak
často nevzpomínal. Pracoval jako obsluha čerpací stanice, následně i jako skladník
v JZD a někteří jej pamatujeme jako topiče ve škole, která byla dočasně zřízena v budově dnešního obecního úřadu. Jeho otec stál u zrodu sportovního klubu RAFK v Rajhradě, on sám hrál za Rajhrad kopanou a byl celoživotním fanouškem tohoto klubu.
Komunistická represe se ale nevyhnula ani jeho rodině. Syn Jiří se chtěl stát leteckým
mechanikem, ale bylo mu umožněno pouze vyučení jako čerpadlář, Milan chtěl na
lesnickou školu, povolen pouze lesní dělník a z Vladimíra se stal nástrojař v Kovolitu,
namísto opraváře slaboproudu. Souzená byla i paní Chromková, která měla od dětství
velmi těžký život, až příliš často poznamenaný příkořím a útlakem; to vše při její péči
o rodinu podtrhoval trvalý nedostatek peněz i jídla. Úleva přišla až s rokem 1989, kdy
rádia ve všech pokojích domu číslo 146 trvale naladěná na Hlas Ameriky, Svobodnou
Evropu a další stanice vysílala aktuální dění, které alespoň symbolicky sundalo rodině
Chromků rudé okovy a rodina se bez touhy po pomstě poprvé svobodně a hrdě nadechla. Osobní život pana Chromka nadále stál na pevných zásadách, bez ohledu na
všechny důsledky. Pan Chromek, Sokol tvrdý jako skála, zemřel v roce 1999.
Dnešní doba je naštěstí válek či totalitního režimu, alespoň u nás, ušetřena. O to víc
bychom se měli k tomuto a podobným příběhům s odkazem boje za svobodu vracet.
Hledat v nich ponaučení a varování, abychom si tu naši svobodu zkrátka nepodělali.
A kdyby přece jen ty těžké časy přišly, a ony asi přijdou, abychom se dokázali správně
rozhodnout pro svoji další roli. Zda budeme mlčet v anonymní mase, bojovat s praporem vlasti v rukou, zastávat odkaz Masaryka u nás nebo v zahraničí, nebo půjdeme
a vhodíme do schránky anonym a navždy se zapíšeme do dějin, třeba jako Karel Čurda.
Richard Večeřa
Padám, padám, tento boj jsem prohrála, odcházím čestně. Miluji tuto
zem, miluji tento lid, budujte mu blahobyt. Odcházím bez nenávisti
k vám. Přeji vám to, přeji vám to …
Milada Horáková
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Jakým způsobem se informovat o dění v obci?
V diskusi nad zveřejněním návrhu změny územního plánu před veřejným projednáním jsem od občanů zaslechl připomínky k tomu, že obec nedostatečně občany informuje. Obec má povinnosti určité informace zveřejňovat na úřední desce (jak fyzické,
tak elektronické) a mimo to zveřejňuje i množství dalších informací například od spolků či organizací působících v obci. Názor na to, co považovat za důležitou informaci,
je vždy subjektivní. Někoho zajímají pouze nadcházející události, jiný pročítá každý
dokument. Informace o dění v obci však dostupné jsou. Je na zodpovědnosti každého
občana, aby se informoval o tom, co se děje v místě, kde žije. Jakým způsobem tedy
zůstat v obraze?
Pro ty, kteří nemají v oblibě elektronické prostředky nebo pro ně nejsou dostupné, je
možnost se informovat prostřednictvím úřední desky před obecním úřadem a pomocí
nástěnky ve vestibulu obecního úřadu. Řada informací je také vysílána obecním rozhlasem. Rozhlas však zpravidla nevysílá informace zveřejněné na úřední desce.
Pro ty, kteří mohou využít informační technologie, je situace pro zjištění informací
mnohem snazší. Obec na svých webových stránkách www.vojkovice.info zveřejňuje
informace na elektronické úřední desce. Dále web zveřejňuje také informace o plánovaných událostech místních spolků a organizací. Kdo nechce pravidelně stránky
přímo navštěvovat, má možnost odebírat novinky prostřednictvím emailu. Přihlášení k odběru lze provést v odkazu umístěném ve spodní části úvodní internetové
stránky obce.
Ing. Lukáš Koutný

Reimplementace webových stránek obce
Pod tímto názvem se skrývá aktivita, podmíněná vydáním
zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek
a mobilních aplikací a o změna zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
Tento zákon vyžaduje od povinných subjektů, mezi které patří i obce, zajištění určité úrovně přístupnosti internetových
stránek pro osoby se zdravotním postižením. Například nevidomé osoby mohou využívat specializovaný software, který
jim předčítá obsah internetových stránek. Aby to bylo možné,
musí internetové stránky splňovat jisté technické standardy. Ze
stejného důvodu se také paralelně mění i internetové stránky
Základní školy Vojkovice.
Stávající internetové stránky obce byly vytvořeny v roce
2011, a tak mají po technologické stránce svá nejlepší léta za
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Mobilní zobrazení

sebou. Rada obce Vojkovice se
proto rozhodla pro provedení
úprav stránek tak, aby odpovídaly požadavkům zákona. Dále
jsme nechali upravit stránky,
aby byly takzvaně responzivní.
Znamená to, že ovládání internetových stránek bude nově optimalizováno i pro čtení na mobilním telefonu, tabletu atd. Při
změně designu a ovládání jsme
chtěli navázat na stávající jednoduchost a logiku ovládání při
zachování stejných funkcí. Níže
můžete vidět náhled, jak budou
nové stránky vypadat ve webovém prohlížeči na počítači či
na mobilním telefonu. Upravený
web bude zprovozněn v první
polovině října 2020.
Poznámka: V době tvorby tohoto článku dochází k finalizaci
stránek. Obrázky se tak mohou
lišit od výsledné podoby.
Ing. Lukáš Koutný

Náhled webu
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Společenská kronika
Narozené děti

Matouš Novotný
Daniel Kameník
Rozálie Šafránková
Jakub Krejčí
Patrik Válka

29. 11. 2019
2. 12. 2019
21. 12. 2019
29. 12. 2019
17. 1. 2020

Eliška Valová
12. 3. 2020
Anastázie Stodůlková 22. 6. 2020
Rozálie Pohlová
5. 7. 2020
Agáta Šiprová
18. 8. 2020

Životní jubilea – k 30. 9. 2020
Josef Bedřich
Vilma Burešová
Jiří Nechvátal
Ludmila Březinová
Ladislava Pouzová
Vlasta Drápalová
Helena Saitlová
Karel Kobza
Edmund Dedina
Marta Hromcová
Božena Maršálková
Radoslava Kubátová
Hana Lukášková
Jaroslava Konečná
Svatopluk Janíček
Stanislav Březina
Táňa Rampová
Mária Furchová
Pavel Koutník
Hedvika Dvořáková
Anna Vašíčková
Jan Kynický
Oldřich Waidhofer
František Saitl
Pavel Fatula

Úmrtí		

Vít Sobotka
Eva Jelínková
Albín Lemon
Milan Hanzlíček
Bedřich Bureš

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

Jana Němcová
Kristian Brezaní
Jaroslav Dvořák
Jaruška Kleinová
Ladislav Hanuška
Lubomír Spáčil
Eduard Vangel
Ivanka Steinbocková
Ivo Harnach
Eduard Polák
Vlasta Kölblová
Vlastimila Drobílková
Jaromíra Franková
Anna Petráková
Jan Frank
Alena Buchtová
Zdeněk Kratina
Anna Vavřiníková
Jaroslav Krišpín
František Novák
Věnceslava Žáková
Marie Šulcová
Anežka Fraňková
Zdenka Divácká
Věra Jiráková

20. 1. 2020
29. 1. 2020
7. 2. 2020
29. 4. 2020
21. 5. 2020

75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
80
80
80
80
80
81
81
82
82
82
82
83
83
84
85

Zdeňka Remková
Rozálie Vávrová
Ludmila Dvořáková
Václav Dvořák
Jan Bělík
Mikuláš Hamza
Marta Marčíková
Jan Drobílek
Marie Sosnarová
Radislav Papoušek
Ludmila Čupová
Adolfina Sochorová
Anděla Čupová

Ivan Horák
Michal Černý
Květoslava Suchánková
Jarmila Švábíková
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21. 7. 2020
5. 8. 2020
1. 9. 2020
20. 9. 2020

85
85
85
85
86
87
87
88
89
89
89
91
92

VOLBY.CZ
Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 2. 10. – 3. 10. 2020
Výsledky hlasování
Obvod: 57 – Vyškov
Obec: Vojkovice
Okrsky

1. kolo
2. kolo

celkem

zpr.

v%

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

1
1

1
1

100,00
100,00

941
941

439
90

46,65
9,56

393
90

353
90

89,82
100,00

Kandidát

Volební strana

číslo

příjmení, jméno, tituly

1
+2
3
4
*5

Bárek Ivo Ing.
Klaška Jaroslav Ing. arch.
Bláha Libor Mgr. MBA
Wenzl Lubomír Mgr. Ing.
Zitterbart Karel MUDr. Ph.D.

ČSSD
KDU+ODS+TOP 09
SPD
ANO
STAN

% hlasů
Navrhující Politická Počty hlasů
strana příslušnost 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo

ČSSD
KDU-ČSL
SPD
ANO
STAN

ČSSD
KDU-ČSL
SPD
ANO
BEZPP

31
106
27
64
125

X
48
X
X
42

8,78
X
30,02 53,33
7,64
X
18,13
X
35,41 46,66

+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát

Volby do zastupitelstev krajů konané dne 2.10. – 3.10.2020
Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Jihomoravský kraj
Okres: Brno-venkov
Obec: Vojkovice
Okrsky
celkem

zpr.

v%

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

1

1

100,00

944

443

46,93

440

433

98,41

Kandidátní listina
číslo

název

5
12
16
19
22
34
44
45
50
51
56
60
63
70
76
82

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT
KDU-ČSL
Svoboda a př. demokracie (SPD)
Česká pirátská strana
Moravané
Zdraví Sport Prosperita
Spolu pro Moravu
Česká str.sociálně demokrat.
ANO 2011
Starostové pro jižní Moravu
Levice
DSSS - ČiKR
Komunistická str.Čech a Moravy
Trikolóra hnutí občanů
ODS s podpor. Svobodných a SOM
ROZUMNÍ - Petr Hannig

Platné hlasy
celkem

v%

Předn.
hlasy

2
53
24
54
2
0
86
21
84
28
0
0
5
11
63
0

0,46
12,24
5,54
12,47
0,46
0,00
19,86
4,84
19,39
6,46
0,00
0,00
1,15
2,54
14,54
0,00

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Vojkovická Rozinka ve Sloupu
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Hody 2020., foto Petr Griebler
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