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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

srdečně Vás všechny zdravím prostřednictvím podzimního vydání Vojkovického 
zpravodaje.

Hned úvodem Vám chci sdělit, že toto vydání bude z větší části zaměřeno na pří-
pravu nového systému likvidace odpadů, které vznikají na území obce Vojkovice.  
Cílem rady obce je přejít na tento systém v roce 2022. Podrobnější informace a me-
todické pokyny naleznete v následujících článcích. Na logistice a propagaci systému 
včetně přípravy místních obecně závazných předpisů se z velké části podílí společnost  
ASHPA oběhová hospodářství, s.r.o., třída Kpt. Jaroše 1922/3, 602 00 Brno, zastoupená 
Mgr. Danielou Barákovou.  

Současně připravujeme v letošním roce ještě jedno vydání zpravodaje, které by mělo 
být distribuováno před vánočními svátky; zde dostanou jako tradičně prostor škola, 
školka a místní zapsané spolky.

Nicméně jsme i do tohoto čísla zařadili informaci o průběhu realizace lokálních bio-
koridorů a lokálního biocentra, kterou zpracovala Ing. Barbora Jakubcová ze Státního 
pozemkového úřadu, pobočky Brno. 

Zajímavý je i  článek o Vavřineckých hodech z pohledu vojkovické chasy. Protože 
nechci svým hodnocením přípravy a průběhu tradiční kulturní akce připravit zdravé  
a dravé mládí o iluze, vyjádřím se o vojkovických hodech v příštím čísle.

Máme za sebou volby do Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. To, 
jak dopadly, všichni zajisté víme. Pro koho dobře a pro koho špatně, nechť posoudí  
každý sám.

Probíhající rekonstrukce Rajhradské ulice
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Nechci záměrně otevírat a už vůbec ne hodnotit taková témata, jako jsou ceny ener-
gií na trhu, případně covidová situace. Naprosto stačí, že to na vás křičí ze všech médií.

Jak už jsem zmínil výše, před vánočními svátky v dalším vydání zpravodaje se roze-
píši o všem, co se za rok 2021 v obci událo.

Závěrem ještě jedna poměrně zásadní výzva směrem ke všem zájmovým sdružením, 
která čerpají na svoji činnost prostředky z obecního rozpočtu: Výzva, která se každo-
ročně opakuje. Vavřinecké hody 2021 jsou za námi. Blížíme se do finále roku 2021.  
U tradičních akcí tohoto rozměru platí jedno zásadní pravidlo. Na příští rok by se měly 
hody připravovat již nyní. Zatím se ke mně žádný signál, že by některá organizace ob-
jednávala kapely na rok 2022, nedonesl.

Přeji  všem pevné zdraví  a hodně pohody v podzimních dnech.
Karel Klein, starosta

Třídění v domácnostech: Časová osa
Vážení spoluobčané,

navazuji na předchozí článek o zavedení třídění odpadu v domácnostech v naší obci. 
Záměrem Rady obce Vojkovice je seznámit vás s časovým plánem zavedení nového 
systému. 

Obec Vojkovice zažádala v prosinci 2019 o dotaci na pořízení nádob na separova-
ný odpad, potřebných pro tento způsob třídění, a tato žádost byla úspěšně schválena 
v říjnu 2020. Obec Vojkovice v souladu se schváleným projektem uspořádala výběrové 
řízení na dodavatele nádob na separovaný odpad a na svozovou firmu, která zajistí 
svoz všech komunálních odpadů. Vítězem výběrového řízení na dodavatele nádob na 
třídění je firma Kricner s.r.o. Dodávka těchto vysoutěžených nádob na třídění odpadu 
proběhne v termínu od 15. 12. 2021 do 15. 1. 2022. Nádoby jsou pořízeny z dotace 
s 15 % doplatkem obce a budou do domácností zdarma zapůjčeny. Obec Vojkovice 
pořídí 815 ks nádob na papír, plast a bioodpad pro cca 85 % domů ve Vojkovicích (na 
směsný odpad domácnosti zůstane vlastní nádoba); o tyto nádoby budete mít mož-
nost na obci požádat. Vítězem výběrového řízení zakázky s názvem „Svoz a odstra-
nění komunálního odpadu pro Obec Vojkovice“ je na základě nejvýhodnější nabídky 
firma AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., takže se jedná o staronového dodavatele 
svozové služby. Užší jednání s AVE CZ ještě neproběhla, ale současné smlouvy na tyto 
služby byly obcí Vojkovice vypovězeny k 1. 4. 2021, takže nové služby ve smyslu svozu 
vytříděného odpadu v domácnostech budou dle předpokladu zahájeny ke stejnému 
datu, tedy od 1. 4. 2022.  

Na poplatcích za odpad vybere obec Vojkovice cca 800 000 Kč, příjem za vytříděný 
odpad od EKO-KOMu za rok 2020 činil 140 000 Kč. Náklady na likvidaci veškerého 
odpadu na našem území a případné související práce představují cca 1 500 000 Kč. 
Z výše uvedeného následně vychází doplatek v položce odpadů z obecního rozpočtu 
obce Vojkovice více než 500 000 Kč. Z čísel tedy jasně vyplývá, že stávající poplatek vy-
bíraný za občana naší obce a rok je zásadním způsobem nedostačující. Přitom aktuální 
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Náklady Rok
2019 2020

1. Směsný komunální odpad 602 153 Kč 641 203 Kč
2. Tříděné odpady 255 423 Kč 264 442 Kč
3. Bioodpady 23 839 Kč 65 921 Kč
4. Nebezpečný odpad 26 438 Kč 25 137 Kč
5. Sběrné místo 280 384 Kč 314 767 Kč
Celkem náklady 1 188 237 Kč 1 311 470 Kč
Příjmy
4. Poplatky od občanů/místní poplatek 709 050 Kč 709 300 Kč
5. Poplatky od rekreantů 82 800 Kč 82 550 Kč
6. Platby od autorizované obalové společnosti 

EKOKOM
114 725 Kč 103 759 Kč

Celkem příjmy 906 575 Kč 895 609 Kč
Rozdíl (+/-) –281 662 Kč –415 862 Kč
Přepočet na 1 obyvatele - obec doplácí –240 Kč –347 Kč

Celkové náklady na občana 1 014 Kč 1 093 Kč
Celkové náklady na občana po odečtení  
EKO-KOM = výše poplatku

916 Kč 1 006 Kč
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trend turbulentně rostoucích cen absolutně všeho napovídá, že se tato bilance v bu-
doucnosti bude ještě zhoršovat. Současný poplatek činí 600 Kč/osoba/rok. Abychom 
pokryli veškeré náklady na likvidaci celkového odpadu na našem území, musel by být 
námi hrazený poplatek dvojnásobný, tj. 1200 Kč! Likvidace odpadů je tedy výrazně 
dotována z obecního rozpočtu a je velmi citlivou otázkou, do jaké míry by vlastně měla 
být dotována, protože tím ukrajuje peníze z jiných položek rozpočtu, např. možných 
nových projektů. Navíc od 1. 1. 2021 vstoupil v platnost nový zákon o odpadech, na 
jehož základě se postupně budou zvyšovat poplatky za skládkování směsného odpadu 
tak, že ze současných 500 Kč za tunu vzroste částka až na 1850 Kč v roce 2029. Přijetím 
nového zákona se tedy opět navyšují obcím náklady spojené s  uložením směsného 
komunálního odpadu na skládku. Přitom dochází i k omezení typů odpadů, které mo-
hou být na skládky přijímány. Nový zákon klade důraz na třídění odpadu a obsahuje 
několik mechanismů, jak ho podpořit. Do roku 2030 musí navíc obce zajistit, aby tří-
děný odpad tvořil 65 % z celkového objemu komunálního odpadu.  

Součet všech nákladů na likvidaci odpadů z domácností (pouze odpady z do-
mácností, ne celkové náklady na likvidaci odpadu na území naší obce) roku 2020 
přepočtený na občana činí 1006 Kč. Na základě této kalkulace připraví rada návrh 
výše poplatků za svoz, který předloží k projednání Zastupitelstvu obce Vojkovice, 
a to určí definitivní podobu výše poplatku za svoz odpadu pro rok 2022. Návrh by 
měl obsahovat diferenciaci poplatku mezi domácností, která se do systému třídění 
zapojí, a domácností, která se do systému třídění nezapojí tak, aby třídění kromě 
environmentálního úhlu pohledu dávalo i ekonomický smysl. Jinými slovy: domác-
nost, která bude třídit, by my měla za svoz odpadu platit méně než domácnost, která 
třídit nebude. Dále může návrh obsahovat určité úlevy např. u samostatně žijících 
seniorů, úlevu pro spoluobčany nad určitou věkovou hranici apod. Ale toto jsou jen 
další možnosti, skutečnost bude známa po projednání a odsouhlasení této částky 
a návazných dodatků Zastupitelstvem obce Vojkovice, které by mělo proběhnout do 
konce tohoto roku.

V tomto Zpravodaji najdete informace o podrobnostech, jak se do systému za-
pojit. Je zde také přiložena objednávka pro vaše případné zapojení se do systému 
třídění. Protože budeme navíc ve spolupráci s AVE sbírat data o svozu odpadů, po-
třebujeme od všech domácností vyplnit i dotazník o vaší stávající nádobě na směsný 
komunální odpad, neboť na všech nádobách pro svoz odpadů budou v budoucnu 
umístěny čipy. Ti, kteří se budou hlásit do systému třídění už nyní, odevzdají vypl-
něnou objednávku spolu s dotazníkem na Obecní úřad do 31.1. 2022. Zbytek spo-
luobčanů nám laskavě vyplní nebo odevzdá dotazník o stávající nádobě při platbě 
poplatku na rok 2022. 

Plánovaná časová osa je tedy následující:
Listopad 2021 –  distribuce objednávky pro domácnosti, které už se rozhodly, že 

se do systému třídění v domácnostech zapojí. 
Prosinec 2021 –  sběr vyplněných objednávek od domácností včetně vyplněných 

dotazníků. Opět pro domácnosti, které se již rozhodly.
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Prosinec 2021 –  stanovení poplatku za svoz odpadu z domácností pro rok 2022 
a jeho schválení Zastupitelstvem obce Vojkovice.

Leden 2022  –  dodávka nádob na třídění v domácnostech od výrobce do Vojko-
vic. Veřejná beseda na téma „Třídění odpadu v domácnostech“.

Leden (31.1. 2022) –  uzavření sběru objednávek na zapojení se do systému třídění 
v domácnostech pro rok 2022.

Únor, Březen 2022 –  výdej nádob na třídění v domácnostech (nádoba na papír, nádo-
ba na plast a nádoba na bioodpad)

Duben 2022  –  spuštění nového systému svozu odpadů z domácností. 

Podrobnější informace naleznete na: https://www.vojkovice.info/

Doufám, že jsem z posledních novinek v této oblasti na nic nezapomněl a připomí-
nám jen motto: Díky systému třídění je možné snížit množství odpadů ukládaných 
na skládku a naopak zvýšit objem recyklovatelného odpadu. Tento systém může 
být pro obec řešením proti razantnímu navyšování poplatku za svoz odpadu, po-
kud se většina občanů do tohoto systému zapojí.

Richard Večeřa

Sokolovna –  
vize společenského a kulturního centra

Také budova sokolovny, dům číslo popisné 68, je v  poslední době často diskuto-
vaným tématem. Z pravidelně zveřejňovaných aktualit z naší obce jste se mohli do-
zvědět, že ze zadního dvora a zahrady byla odstraněna náletová zeleň a plevel; v další 
fázi následovalo vybourání boční a zadní zdi, neboť obě byly ve špatném technickém 
stavu. Vybouranou zeď nahradil nový plot s pozinkovaným drátěným pletivem a do-
šlo i na realizaci betonové části plotu. Je tedy na čase zaobírat se samotnou stavbou 
a její budoucností. S těmito kroky vás seznámím spolu se starostou TJ Sokol Vojkovice  
RNDr. Ivanem Pavlíkem. 

Vzhledem k neexistující stavební dokumentaci zadala Rada obce Vojkovice zpraco-
vání pasportu jak budovy samotné, tak i zadního traktu, abychom se spolu s architekty 
měli v dalším rozhodování o budoucnosti domu o co opřít. Pasport objektu je v sou-
časné době hotov a proběhly již schůzky s projektanty ze dvou různých projekčních 
kanceláří, jejichž obsahem byla diskuse o možném kulturně-sportovním (nebo spor-
tovně-kulturním) využití někdejší sokolovny. Variantní podoby studie na rekonstrukci 
sokolovny, které pro nás vyhotoví, budou samozřejmě předmětem další diskuse.

Rada obce současně předala projektantům níže uvedené zadání. Je nutno zdůraznit, 
že jsme v mnoha ohledech limitováni současnou zástavbou, danými rozměry domu 
i pozemku, umístěním u hlavní silnice, a v neposlední řadě i financemi; nelze tedy 
vyhovět všemu a rozmáchnout se neomezeně.
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1. společenské využití
– společenské plesy
– hody (zejména v případě špatného počasí)
– veřejná shromáždění občanů
– nácvik hodů
– charitativní akce (sbírky, burzy …)
– soukromé akce (silvestr, oslavy narozenin …)
– činnost klubů a spolků

2. sportovní využití (rekreační, nikoliv soutěžní)
– tradiční vojkovické sporty (volejbal, nohejbal, líný tenis, fotbálek …)
– kondiční cvičení (aerobik a obdobné aktivity)
– využití sokolovny pro tělocvik základní školy (v případě zájmu)
– tréninky fotbalových mužstev v zimním období    

3) potřebné zázemí
– sociální zařízení, sprchy, šatny pro cvičence
– šatna pro odkládání kabátů
– bufet (přístupný pokud možno zevnitř i ze dvora)

4) vyřešit (dle možností)
– bezbariérovost všech prostor
– odkládací místnost (pro nářadí, stoly a židle resp. lavice, kulisy apod.)
– zázemí pro hudbu (včetně dostatečné kapacity elektřiny pro připojení)
– úprava dvora (možná i zřízení pergoly s posezením, napojení na bufet)
– zřízení venkovního hřiště (volejbal?)
– možnost využití jen části sokolovny (pro kluby a spolky, soukromé oslavy …) 

To je možná až příliš 
odvážné zadání, navíc 
pro jeden starý dům se 
spoustou omezení, ale 
přesto věříme, že zdra-
vá diskuse a  odbornost 
projektantů dají této vizi 
reálnou podobu. Stejně 
důležité pak bude v  ná-
sledujícím období najít 
zdroj financování stavby 
(bez poptávané studie 
nelze náklady ani odhad-
nout) a  chuť i  odvahu – 
vzhledem k  očekávaném 
finančnímu závazku – 
akci realizovat.
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V dalším Zpravodaji se ještě jednou vrátíme k historii Sokola v naší obci. Nedáv-
no jsme získali jedinečný materiál o jeho vzniku a založení ve Vojkovicích. A tradice 
sokolského hnutí ve spojení s touto budovou jakož i její další historie by neměly být 
zapomenuty. Podívejte se kupříkladu na tento klenutý sklep pod sokolovnou. O čem 
by vyprávěl, kdyby mohl? A necháme ho mluvit ….? 

Richard Večeřa, RNDr. Ivan Pavlík

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vojkovice 
– výsadba z opatření Územního systému ekologické stability (ÚSES)   
– větrolamů v k.ú. Vojkovice u Židlochovic.

V letošním roce probíhá, v souladu s plánem společných zařízení v  již zapsaných 
Komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Vojkovice u Židlochovic, rozsáhlá vý-
sadba opatření ÚSES - a to lokálních biokoridorů K1 a K2 a lokálního biocentra BC1. 
Akce je financovaná Státním pozemkovým úřadem, zajištěná Krajským pozemkovým 
úřadem pro Jihomoravský kraj, pobočkou Brno. 

Biokoridory budou primárně plnit funkci zvyšování ekologické stability krajiny. Ne-
méně důležitou funkcí biokoridorů však bude i  ochrana území před větrnou erozí 
a biocentrum bude mít význam i při částečném potlačení vodní eroze. 

Do současné doby byly pozemky za železniční tratí obhospodařovány jako orná 
půda v ucelených rozsáhlých blocích. Nově realizované prvky byly vymezeny Kom-
plexními pozemkovými úpravami a po ukončení prací budou předány do vlastnictví 
Obce Vojkovice. Celková výměra určená pro realizace je cca 11 ha. Biokoridor K1 
o výměře 4,27 ha se nachází napravo od silnice na Syrovice směrem ke střelnici, bio-

Pohled ze směru od Holasic na Šimlochy. Foto Radim Kapavík
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koridor K2 o  výměře 2,19 ha pak leží nalevo od silnice směrem na Šimlochy. Část 
biokoridoru, ležící v ochranném pásmu nadzemního vedení velmi vysokého napětí, 
bude oseta pouze travní směsí, bez výsadeb dřevin.

Biocentrum, v plánu společných zařízení označené jako  BC1 o výměře 4,46 ha, 
je navrženo v lokalitě „Nad Dráhou“ v údolnici a příprava půdy a způsob založení 
výsadeb je plně přizpůsoben plnění  funkce protierozního opatření.

Koncem letních měsíců byly pozemky v lokalitách určených k výsadbám oplo-
ceny a aktuálně zde probíhá výsadba 10 754 keřů a 10 688 stromů. Plocha určená 
k zatravnění činí 10,92 ha. Ukončení prací předpokládáme do konce roku 2021. 
Nedílnou součástí realizací je již zmíněné dočasné oplocení jednotlivých prvků 
a následná péče o založené porosty bude probíhat po dobu 3 let. Cílem následné 
péče je získání vitálních a životaschopných jedinců a ploch s co nejvyšším procen-
tem zapojení.

Projektovou dokumentaci zpracovanou Ing. Michalem Pôbišem a Ing. Markétou 
Zajíčkovou financovala Obec Vojkovice, výsadby jsou financovány ze státního roz-
počtu, prostřednictvím pozemkového úřadu. Dodavatelem výsadeb je na základě 
výběrového řízení firma Kavyl, Mohelno. 

Věříme, že po zapojení porostů budou biokoridory dlouhodobým významným 
zkrášlujícím krajinným prvkem okolí Vojkovic a realizovaná opatření napomohou 
k obnově výskytu užitečného hmyzu, drobných živočichů, zvěře i ptactva vázaného 
na zeleň a že postupně dojde k dosažení tolik potřebné rovnováhy mezi zelení a or-
nou půdou v intenzivně obhospodařované zemědělské krajině.

Barbora Jakubcová, 
Státní pozemkový úřad, Pobočka Brno

Vavřinecké hody 2021
Ve dnech 6. až 8. srpna se uskutečnily „tradiční“ Vavřineckého hody. Ovšem oproti 

předchozím rokům se dosti lišily. Už v minulém roce, někdy po loňských hodech, jsem 
se rozhodla, že se ujmu pozice hlavní stárky na rok 2021. Měla jsem už několikery 
hody za sebou a těšila jsem se, že si to vyzkouším z trošku jiného pohledu. Tehdy jsem 
ovšem nevěděla, jak moc jiný pohled to bude. 

V  květnu nám končila různá opatření a  v  červnu už jsme začali úspěšně s  celou 
chasou trénovat a připravovat hody. Vše probíhalo bez problémů až do doby, kdy nám 
bylo oznámeno, že letošní hody nemají pořadatele. Stále jsme však nepřestali trénovat 
a věřili, že hody budou. Obec hledala pořadatele a my doufali, že nás v  tom aspoň 
někdo nenechá. Srpen se však blížil a my pochopili, že je jediná možnost. Buď my, 
nebo nic. Ovšem vojkovická chasa není organizace ani spolek, a tudíž nemůže hody 
pořádat. Zbývala jediná cesta. Věděla jsem, že hody chci uspořádat a usmálo se na mě 
doma obrovské štěstí, a to v podobě mých rodičů, kteří souhlasili, že do toho půjdou se 
mnou a společně hody uspořádáme. Dostala jsem od nich neskutečnou podporu, jak 
psychickou, tak také finanční. Šli do toho s námi bratři Chlupovi, kteří obstarali celý 
bar a pohoštění. Kluci byli skvělá volba a myslím, že každý, kdo na hodech byl, to může 
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jedině potvrdit. Také pomoci od Sdružení seniorů si neskutečně vážím, jak už úklidu, 
tak také pomoci u vstupu. A samozřejmě nesmím zapomenout zmínit pana starostu, 
který za námi stál od začátku do konce, podporoval mé rodiče, celou chasu a pomáhal 
celé hody zrealizovat. Patří mu ode mě a celé chasy velké díky!

Přes všechny překážky si myslím, že se hody nakonec vydařily. Ještě jednou děkuji 
panu starostovi, bratrům Chlupovým, Sdružení seniorů a především mým rodičům, 
bez kterých by to nešlo a kteří nám zachránili letošní hody. Sešla se úžasná parta lidí, 
kteří milují tuto tradici, chtějí ji udržovat nadále a já doufám, že se to také podaří. Pro 
mě osobně to byla cenná zkušenost, jak už pozice první stárky, tak také z pozice pořa-
datele. Byla to přesně jedna z těch událostí, kdy se ukázala povaha nejednoho člověka, 
ať už ta špatná nebo naopak dobrá, čehož je příkladem letošní chasa stárků. Ať už byly 
překážky jakékoliv, tak právě při pohledu na ně jsem věděla, že to stojí za to a díky této 
partě lidí jsem si hody opravdu užila.

 Veronika Karasová

Mobilní rozhlas ve Vojkovicích
Vážení občané,  

spustili jsme pro vás službu Mobilní Rozhlas, díky které vás nyní budeme efektivně 
informovat přímo do vašeho telefonu. Přihlaste se k odběru informací a už nezmeš-
káte důležité novinky a  upozornění z  naší samosprávy. Informace podle vašich zá-
jmů vám budeme posílat e-mailem, SMS nebo jako zprávu do aplikace. Služba je pro  
občany zdarma! 
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Obrázek ukazuje možnos-
ti vytvoření vlastní ohlášky 
v aplikaci Mobilního Rozhlasu 
(červená šipka označuje tlačít-
ko, kterým funkci spustíte)

Předně je třeba uvést, že Mobil-
ní Rozhlas není jen pro ty, co mají 
internet. Registrace má smysl pro 
kohokoliv, kdo má alespoň telefon. 
Tím, že se zaregistrujete, byť jen 
pomocí telefonního čísla, dáváte 
obci možnost rychle a  efektivně 
vás kontaktovat například v  kri-
zových situacích. Je však nutné 
dodat, že pokud se zaregistruje-
te jen pomocí telefonního čísla, 
neuvedete email a  nezprovozníte 
si mobilní aplikaci, budete dostá-
vat pomocí SMS zpráv jen nej-
nutnější krizovou komunikaci. 
SMS zprávy jsou pro obec zpo-

platněny, a tak budou tímto kanálem šířeny jen 
opravdu kritické informace. Proto vždy, pokud 
máte možnost, nainstalujte si mobilní apli-
kaci, pokud to váš mobilní telefon umožňuje 
a  má váš telefon přístup k  internetu. Získáte 
tak nejvíce informací. Stejně jako na mobil-
ním telefonu můžete mobilní aplikaci Mobil-
ního Rozhlasu pohodlně používat na tabletu 
nebo můžete sledovat informace v  Mobilním 
Rozhlasu na počítači (který je připojen k  in-
ternetu) v  internetovém prohlížeči přes adresu  
www.vojkovice.mobilnirozhlas.cz.

Co přihlášení do Mobilního Rozhlasu přináší?

n   Upozornění na krizové události – výpadky ener-
gií, dopravní uzavírky, varování před podomními 
prodejci apod.  

n   Novinky a důležitá upozornění z úřadu – poplat-
ky, digitalizované hlášení z veřejného rozhlasu, …  

n   Pozvánky na kulturní a sportovní akce
n   Vytvářet ohlášky a podměty – aplikace umožňuje 

vytváření podmětů či ohlášek. Lze tak například 
vyfotit problém, na který chcete upozornit, ozna-
čit jeho umístění na mapě obce. Tato informace 
bude doručena představitelům obce, kteří díky 
tomu budou mít více informací pro správu obce.



11

n   Novinky z webových stránek obce – do aplikace jsou zasílány odkazy na novinky 
zveřejněné na webových stránkách Obce Vojkovice.

n   Informace z úřední desky – stejně jako jsou v Mobilním Rozhlasu dostupné novin-
ky z webu obce, jsou v něm zveřejňovány i informace z úřední desky.

Pomocí funkce vytvoření ohlášky můžete přes mobilní aplikaci Mobilní Rozhlas 
vytvořit váš podnět, ale také nahlásit ztracené zvíře, předmět nebo pohřešovanou 
osobu. Ano, i při hledání pohřešovaných osob reálně už několikrát Mobilní Rozhlas 
v jiných obcích pomohl. Nespoléhejte tedy jen na Facebook a na skupiny jako napří-
klad INFO pro Vojkovice. Mobilní Rozhlas už nyní používají občané, kteří Facebook 
nevyužívají. Přiložený obrázek ukazuje, jaké možnosti ohlášení aplikace nabízí a kde 
tuto funkci v aplikaci najít. Mobilní Rozhlas je na rozdíl od Facebooku dalším z rele-
vantních kanálů, jehož prostřednictvím můžete vznášet podměty a dotazy na obec. 
V Mobilním Rozhlasu nejsou informace naředěny příspěvky kamarádů, reklamou či 
dalším balastem. Mobilní Rozhlas se tak stává jedním ze základních komunikačních 
kanálů obce.

V registračním procesu si sami můžete nastavit, jaké typy informací vás zajímají 
(např.: kultura a sportovní akce, nabídky zboží a služeb, informace z úřadu). Dopo-
ručujeme vyplnit Vaše telefonní číslo a ulici, abychom Vás mohli rychle varovat v pří-
padě nečekaných událostí (např. havárie vody). Vaše údaje jsou v bezpečí a v souladu 
s GDPR. 

REGISTRUJTE SE ZDE: 
WWW.VOJKOVICE.MOBILNIROZHLAS.CZ/REGISTRACE

Můžete se také registrovat pomocí letáku, který vám byl koncem září doručen do 
poštovní schránky. Tento leták je možné si vyzvednout na obecním úřadě. Registrovat 
se můžete také osobně přímo na našem obecním úřadu – rádi vám pomůžeme.

Jakmile úspěšně provedete registraci, můžete si zprovoznit mobilní aplikaci. Tím 
je celý proces zprovoznění Mobilního Rozhlasu hotov a  můžete se těšit na  čerstvé  
informace.

Oficiální aplikaci naší samosprávy – Mobilní Rozhlas si můžete stáhnout přímo na 
App Store nebo Google Play. Poté si stačí přidat naši obec a budete mít informace vždy 
po ruce. Aplikaci si můžete nainstalovat pomocí následujících QR kódů.
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Zapojte se i vy do Mobilního rozhlasu. Má to smysl pro každého 
občana Vojkovic.

Lukáš Koutný

TIP pro vaši větší spokojenost
Pokud jste již registrování a dostáváte v Mobilním Rozhlase nerelevantní informace 

jako například nabídky na různé služby či zaměstnání, protože jste při registraci tuto 
kategorii zvolili, můžete si na stránce www.vojkovice.mobilnirozhlas.cz (po přihlášení 
v pravém horním rohu) upravit preference vašich zájmů, jak je znázorněno na násle-
dujícím obrázku:

Nezapomeňte změnu uložit pomocí zeleného tlačítka dole na stránce. Změnu zájmů 
je také možné upravit v mobilní aplikaci následovně:
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Z-Box společnosti Zásilkovna
V měsíci září 2021 byl v naší obci instalován a poté také zpro-

vozněn Z-Box společnosti Zásilkovna. Je to výsledek několika-
měsíční komunikace obce se společností Zásilkovna. První nápad 
a kontakt proběhl již v prosinci 2020, tedy v době intenzivních 
pandemických opatření. Jelikož obchody byly v té době zavřené, 
snažili jsme se pro naše občany zajistit možnost vyzvednout si 
své balíčky objednané v e-shopech jiným způsobem. Vybrali jsme 
řešení od společnosti Zásilkovna proto, že se jedná o obecnou do-
ručovací společnost, která není vázána na konkrétní e-shop. Jed-
ná se tak z našeho pohledu o univerzálnější řešení. 

Ještě bych rád dodal, že provoz tohoto Z-Boxu je plně v kompe-
tenci společnosti Zásilkovna. Přímo na boxu je návod na stažení 
aplikace do mobilního telefonu, která je pro vyzvednutí zásilky 
nezbytná. V případě problému s vyzvednutím zásilky se také na 
boxu nachází telefonní číslo přímo na podporu ze strany Zásil-
kovny. Pracovníci obecního úřadu tak na fungování Z-Boxu ne-
mají žádný vliv. 

Aplikaci Zásilkovna do mobilních telefonů můžete stáhnout 
podle typu pomocí QR kódů u tohoto článku.

O Z-Boxu se více dozvíte na následující straně. Věříme, že toto zařízení zvýší kom-
fort občanů. Za Radu obce Vojkovice, Lukáš Koutný

QR kód
pro iOS (Apple)

QR kód pro 
Android
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Nonstop provoz
Z-BOX je vám k dispozici 24 hodin denně
7 dní v týdnu.

Stačí vám pouze mobilní aplikace
Zásilkovna.

Z-BOX je napájen solárním panelem
a vyžaduje jen minimum elektřiny.

Myslíme ekologicky

Snadná a rychlá obsluha

Nakupte v e-shopu, který doručuje zboží přes Zásilkovnu.

V košíku zvolte doručení na výdejní místo.

V nabídce výdejních míst vyhledejte název naší obce a vyberte Z-BOX.

Jakmile vám přijde výzva od Zásilkovny o vyzvednutí zásilky, můžete vyrazit k Z-BOXu!

U Z-BOXu zapněte na svém mobilním telefonu bluetooth a otevřete aplikaci Zásilkovna.
Telefon se pomocí bluetooth sám spáruje se Z-BOXem a otevře schránku s vaší zásilkou.

Z-BOX nově i u nás! 
Samoobslužné výdejní místo Zásilkovny

Rozšířili jsme služby v naší obci! Nově u nás najdete bezkontaktní výdejní místo, na které si 

můžete nechat doručit své zásilky. Výdejní místo, které má podobu samoobslužného boxu, 

jsme pro vás zřídili ve spolupráci s českou logistickou společností Zásilkovna.

1)

2)

3)

4)

5)

Jak na to?
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Nová smuteční obřadní síň v Modřicích 
Rozloučení s  kýmkoliv z  na-

šich blízkých, kdo nás opustil, 
vždy bylo, je a bude velmi smut-
nou a bolestivou událostí.

Pohřební služba Nostalgie, 
která je tu již 25 let, nyní otevírá 
v  Modřicích novou provozovnu 
a  její součástí je i  smuteční ob-
řadní síň.

Koncipování nové, moderně 
vybavené smuteční obřadní síně 
do rekonstruované provozovny 
pohřební služby vedlo k tomu, aby byl brán ohled na důležitost, vážnost a důstojnost 
každého smutečního obřadu. Ať už je to snadná dopravní dostupnost, dostatečné 
množství parkovacích míst přímo v prostorách areálu s obřadní síní, je tu v neposlední 
řadě i příležitost využít samotný areál, který k tomu přímo vybízí. 

Smuteční hosté a pozůstalí se mohou v klidu projít, sednout si, popovídat, zavzpo-
mínat, prožít samotnou atmosféru pietního aktu.

Samotná smuteční obřadní síň je postavená v moderním novodobém stylu dnešní 
doby, umožňuje bezbariérový přístup, samozřejmostí jsou sociální zařízení a místo pro 
posezení před samotným obřadem.

Oproti klasickým obřadním síním si jistě všimnete nepřehlédnutelných prvků v sa-
motném interiéru, výraznější tyrkysová barva nosných sloupů dokresluje lehkost cel-
kového prostoru, nad kterým se po ztlumení světel objeví hvězdná obloha, vyvolávající 
pocit věčnosti.

Velmi důležitá je i samotná praktičnost, kterou podtrhuje dostatečně velké množství 
míst k sezení při obřadu.

Věříme, že nová smuteční obřadní síň dostatečně zajistí svoji úlohu při rozloučení 
s našimi nejbližšími a její služby tak mohou využít nejen přímo obyvatelé Modřic, ale 
i z širokého okolí.

TI CO ODEŠLI,
ZŮSTÁVAJÍ S NÁMI.  Nepřetržitá služba: 
 602 891 347
Pobočku naleznete v Modřicích  
na adrese Chrlická 661  www.nostalgie.cz
Sjednání rozloučení  
kdykoliv po telefonické domluvě Po–Pá na tel. č. 607 020 844
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POHŘEBNICTVÍ NOSTALGIE s.r.o.
KANCELÁŘ

MODŘICE,  CHRLICKÁ 661

Pondělí–pátek  
Zajištění pohřebních služeb, prodej květin  

a hřbitovních doplňků po telefonické domluvě 

Tel.: 607 020 844

NEPŘETRŽITÁ SLUŽBA PŘEVOZ ZESNULÝCH 
Tel.: 602 891 347

www.nostalgie.cz
e-mail: modrice@nostalgie.cz



Úklid dvora sokolovny

Dvůr sokolovny po rekonstrukci plotu



 Vojkovický zpravodaj – vydává Obec Vojkovice


