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Školka – sportovní den

Škola – Praha U Karlova mostu

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
jsme těsně před cílem volebního období 2018–2022, a proto považuji přinejmenším
za zdvořilé pokusit o rekapitulaci toho, co nám všem toto období přineslo a co se na
území obce odehrálo.
Přiznávám se, že toto volební období bylo bezkonkurenčně nejtěžším za dobu mého
působení v komunální politice. Zpočátku se vše jevilo jako zcela běžné a zaběhnuté,
připravovaly se projekty, pracovalo se na rozpočtu na rok 2019, zahájily se práce na
přípravě žádostí o dotace na dětská hřiště, školní kuchyni a jídelnu, probíhala údržba
krajinné zeleně společností ARBOTYL s.r.o. pod odborným vedením pana Tomáše
Tyla a Ing. Markéty Zajíčkové. Pan Tomáš Tyl, jako naprostý profesionál a certifikovaný arborista, by určitě v péči o krajinnou zeleň na území obce pokračoval i nadále,
pokud by do jeho života nezasáhl nemilosrdný osud. Zemřel tragicky dne 7. 3. 2020
v den jeho jmenin. „Čest jeho památce“.
Po jeho odchodu převzal péči o stromy Ing. Tomáš Šarapatka z Brna a musím konstatovat, že je stejně erudovaný odborník jako zesnulý pan Tyl. Pan Šarapatka je držitelem Evropského arboristického certifikátu „EUROPEAN TREEWORKER“, je členem
mezinárodní arboristické společnosti ISA (International Society of Arboriculture), je
komisařem pro certifikaci European tree worker, český certifikovaný arborista a je členem arboristické akademie.
V únoru 2019 byly dokončeny tenisové kurty. V lednu a únoru byl společností Krok
Kyjov, z.ú. a firmou pana Michala Mátla proveden ořez vrb kolem Vojkovického náhonu. Akce byla v celé výši dotována z Operačního programu přeshraniční spolupráce
Slovenská republika – Česká republika s názvem „Živé břehy“. V čele celé pracovní
skupiny stál pan Michal Menšík, kterému patří to největší poděkování.
V lednu byla v budově sokolovny dokončena rekonstrukce sociálních zařízení, která
se již nacházela v havarijním stavu a pořádání jakýchkoli akcí bylo takřka nemožné.
V té době se již velice aktivně pracovalo na bezúplatném převodu sokolovny z TJ Sokol
Vojkovice na obec. Probíhala poměrně intenzivní osobní jednání ať již na České obci
sokolské v Praze na Újezdu nebo na Sokolské župě Jana Máchala v Brně na ulici Kounicově. Nicméně trvalo ještě více jak rok, než se nemovitost č.p. 68 včetně příslušenství objevila na LV Obce Vojkovice. Darovací smlouva byla schválena Zastupitelstvem
Obce Vojkovice dne 2. 6. 2020 všemi přítomnými patnácti zastupiteli a podepsána byla
dne 6. 10. 2020.
Za sebe musím konstatovat, že se jednalo o velice náročný administrativní úkol.
V listopadu 2019 se nám za výrazné podpory Krajského úřadu Jihomoravského kraje podařilo vysázet stromořadí kolem silnice II. tř. Vojkovice – Židlochovice po levé
straně od mostu přes řeku Svratku až po křižovatku na Blučinu. Ve velmi náročném
terénu bylo vysázeno 25 kusů stromů – třešní, odrůdy Napoleonova, Karešova a Granát. Celkové náklady činily 213 459,- Kč a KÚ nám poskytl dotaci ve výši 205 000,- Kč.
V podstatě v průběhu celého roku 2019 se připravovala stavba „Intenzifikace ČOV
Židlochovice“, kde jsou likvidovány splašky i z Vojkovic. Dokončovala se prováděcí
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projektová dokumentace, probíhal výběr technického dozoru stavby a výběr zhotovitele. Celou stavbu administrovala společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba,
a.s., Brno.
Dne 30. září byla uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem stavby společností IMOS
Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno a dne 18. 3. 2020 byla stavba zahájena Zápisem o předání a převzetí staveniště.
Nikdo v tuto chvíli netušil, že nás čekají dva roky chaosu, zmatků a nejasností, protože se mezi námi objevilo něco, co nikdo z nás doposud neznal a nikdo nevěděl jak
s tím bojovat. Byla to pandemie označená odbornou veřejností jako „Koronavirus
SARS CoV – 2“.
Prvním zásadním opatřením bylo vyhlášení „Nouzového stavu“ vládou České republiky od 14 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů. Tímto okamžikem přešly
všechny aktivity a záměry obce do velkého útlumu. Veškerá pozornost byla soustředěna k postupně vydávaným vládním protiepidemickým opatřením v rámci zamezení
šíření koronaviru. Nařízení, příkazy, zákazy se střídaly takřka ze dne na den. To není
kritika. Pouze konstatování, jelikož nikdo s tímto druhem onemocnění neměl doposud žádnou zkušenost. Zkrátka a dobře, vše bylo jako na houpačce.
To, co jsem již několikrát zmiňoval, je můj hluboký obdiv nad tím, jak v těchto krizových situacích se dokáže národ semknout. Dříve, než jsme na sdělovacích kanálech
obce zveřejnili žádost o pomoc při výrobě textilních roušek, měly zručné švadlenky
již první roušky vyrobeny. A tak mohly být 21. března prostřednictvím dobrovolníků
distribuovány do domácností. Následně, po dohodě s paní Alenou Horákovou, si je
mohli občané vyzvedávat v místní samoobsluze.
Zatímco si představitelé našich nejvyšších politických kruhů tradičně špatně natočili
budík a údajně objednané a zaplacené zdravotnické roušky z Číny cestovaly někde po
světě, ve Vojkovicích již každý občan měl textilní ochranu úst k dispozici. Do jaké míry
byla tato ochrana účinná, o tom nyní s odstupem času ať vede debaty a konspirační
teorie kdokoliv. Tehdy, v březnu 2020, „šlo přece o úplně něco jiného“.
Po dvou letech, znovu a stále, patří moje poděkování opravdu všem, kdo se
k situaci postavili aktivně, bez výzev a příkazů.
Skutečnost, že od roku 2020 jsme prošli širokou škálou různých opatření a preventivních nařízení, se zpochybnit nedá. Ať jsme dělali cokoliv, ať jsme nosili respirátory
nebo ne, dodržovali rozestupy, omezovali kulturně společenské akce, místo stisku rukou se zdravili šťouchnutím loktů, testovali se doma, testovali se na pracovištích, ve
školách, pracovali z domu, prodělávali očkování, zavírali hranice a kdoví co všechno
ještě, nejsem si jist, zda jsme už takzvaně za vodou.
Když jsem se dnes ráno podíval na internet, čísla pod odkazem „Koronavirus“ mě
určitě nenechávají klidným. Objevil jsem pouze informaci, že na posilující čtvrtou
dávku má nárok osoba starší 18 let a v obci Vojkovice onemocněli 3 občané. Nejsem
epidemiolog, virolog, imunolog ani člověk s medicínským vzděláním. Očkování jsem
absolvoval třikrát a covid jsem prodělal letos na jaře jedenkrát.
Můj selský rozum mně říká, že zkrátka a dobře se koronavirus stal součástí našeho
každodenního života. Ale kam se poděla „chřipka“?
2

Nyní bych se rád vrátil k tématu „Intenzifikace ČOV Židlochovice“, které jsem
svým zamyšlením nad koronavirem přerušil.
Takže, jak už jsem jednou zmínil, stavba byla zahájena dne 18. 2. 2020. Jedná se
o historicky nejnáročnější a nejnákladnější investici DSO VaK Židlochovicko. Stavba
je kofinancována třemi subjekty a podpořena dotací v rámci OPŽP a Jihomoravského
kraje.
Financování:
Celkové náklady vč. DPH:
111 927 tis. Kč
Dotace OPŽP:
32 064 tis. Kč
Dotace JMK:
2 821 tis. Kč
Podíl DSO VaK Židlochovicko:
53 943 tis. Kč
Podíl Obec Vojkovice:
3 929 tis. Kč
Podíl Město Židlochovice: 		 19 170 tis. Kč
Dne 14. prosince 2021 byla stavba dokončena a uvedena do ročního zkušebního
provozu.
Za zmínku stojí i další akce, které se již zrealizovaly či jsou ve fázi projektových
příprav:
■ Dokončení nátěru hřbitovní zdi, 31. 10. 2018.
Náklady celkem: 263 tis. Kč – vlastní zdroje
■ Realizace tenisových kurtů květen 2018 únor 2019.
Náklady celkem: 1 652 tis. Kč, dotace: 500 tis. Kč
■	
Dětská hřiště v ulici Mlýnské a v areálu fotbalového hřiště, listopad 2019.
Náklady celkem: 553 tis. Kč, dotace: 387 tis. Kč
■ Chodník ulice Hrušovanská, od parkoviště po ulici Prátna – říjen 2019.
Náklady celkem : 898 tis. Kč, vlastní zdroje
■	
Výsadba aleje kolem silnice II/425 Vojkovice – křižovatka na Blučinu –
listopad 2019. Náklady celkem: 205 tis. Kč, dotace: 205 tis. Kč
■	
Rekonstrukce kuchyně a výstavba jídelny v budově MŠ, červenec 2020 – prosinec 2020. Náklady celkem: 11 503 tis. Kč, dotace: 9 450 tis. Kč.
■ Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého, říjen 2020 – srpen 2021.
Náklady celkem: 368 tis Kč, dotace: 90 000,-Kč.
■ Výsadba stromořadí v ulici Hlavní a Mlýnská, duben 2020.
Náklady celkem: 146 tis. Kč, dotace: 142 000,- Kč
■	
Vyhotovení pasportu místních komunikací a dopravního značení, schválen
v červnu 2021.
■ Restaurování hřbitovních bran, srpen – říjen 2021.
Náklady celkem: 228 tis. Kč, dotace: 167 tis. Kč
■ Program rozvoje Obce Vojkovice 2022 – 2027, schválen v prosinci 2021
■ Přechod na nový způsob nakládání s odpadem na území obce Vojkovice
„Vojkovice – zavedení door-to-door systému a svozu tříděných odpadů“ .
Zahájení 1. 4. 2022
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Zastávka Vojkovice sídliště před rekonstrukcí

Zastávka Vojkovice sídliště po rekonstrukci
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■	
Rekonstrukce místní komunikace v ulici Rajhradská včetně realizace
autobusové zastávky říjen 2021 – květen 2022. Náklady celkem: 7 518 tis. Kč.
■ Přípojka NN k tenisovým kurtům, 5/2022
Náklady celkem: 250 tis. Kč
■	
Součinnost se Státním pozemkovým úřadem a Krajským pozemkovým úřadem při realizaci prvků územního systému ekologické stability na pozemcích,
které byly v rámci komplexních pozemkových úprav vyčleněny pro realizaci
místních koridorů a biocenter.
Jedná se o biokoridor K1 o výměře 4,27 ha a nachází se napravo od silnice na
Syrovice směrem ke střelnici, biokoridor K2 o výměře 2,19 ha pak leží nalevo
od silnice směrem na Šimlochy. Dále pak 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. Celková výměra určená pro realizace činí
cca 11 ha. V rámci realizace bude provedena výsadba 10 754 keřů a 10 688
stromů. Následná péče o založené porosty bude probíhat ze strany zhotovitele
po dobu tří let (do roku 2025) od dokončení realizace a poté budou prvky převedeny na obec.
U jedné z akcí bych se rád pozastavil. Jedná se o změnu systému nakládání se
všemi komoditami odpadů, které vznikají na území Obce Vojkovice. Vzhledem
k tomu, že náklady na likvidaci odpadů se začaly velice výrazně zvyšovat, bylo nutné hledat jinou alternativu. Rada obce se po předchozím průzkumu na trhu společností, které se zabývají koncepčními řešeními likvidace odpadů, rozhodla navázat
spolupráci se společností ASHPA oběhová hospodářství, zastoupenou Mgr. Danielou Barákovou. Dospěli jsme k závěru, že nejlepším modelem, který má perspektivu, je třídění odpadů již v domácnostech. S ohledem na složitou a náročnou změnu v nakládání s odpady jsme nechali konečné rozhodnutí na občanech. V listopadu
roku 2019 se v obci uskutečnila anketa, jejímž cílem bylo získat názor veřejnosti na
to, zda zůstat při starém způsobu nebo jít cestou třídění odpadů již v domácnostech
„door-to-door“.
Z rozdaných anketních lístků se vrátilo 62,9 % ze všech domácností, 8 lístků bylo
pro neúplnost vyřazeno. Pro nový systém třídění v domácnostech se vyjádřilo 69,7 %
domácností , pro stávající systém hlasovalo 30,3,% domácností.
Anketa tedy vyzněla ve prospěch nového systému třídění v domácnostech
„door-to-door“.
Nejvíce práce jak na přípravě ankety, jejím vyhodnocení a následné informační kampani bezesporu odvedl místostarosta Richard Večeřa a člen rady ing. Lukáš
Koutný. Za to jim patří dík.
A v souladu s výsledkem ankety byl odstartován nekonečný administrativní proces.
Společnost ASHPA se stala na základě příkazní smlouvy koordinátorem všech činností. Žádost o podporu s názvem „Vojkovice – zavedení door-to-door systému svozu
tříděných odpadů“ byla podána dne 28. 1. 2020.
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Technické parametry žádosti:
265 ks nádoby o objemu 240 l na papír (modré)
265 ks nádoby o objemu 240 l na bioodpad (hnědé)
285 ks nádoby o objemu 240 l na plast (žluté)
Velkoobjemové kontejnery 12 m3 4 ks (Sběrný dvůr. Větší počet nebyl a není z důvodu malé kapacity sběrného dvora možno umístit).
Celkové náklady na realizaci akce, které vyplývají z rozhodnutí o poskytnutí dotace
(MŽP ČR):
Náklady celkem:
1 380 716,40 Kč
Z toho dotace:
1 173 608,94 Kč
Vlastní zdroje:
207 107,46 Kč
Popelnice byly na základě závazných objednávek poskytovány zástupcům domácností na dobu 72 měsíců formou výpůjčky. Po této lhůtě přecházejí do vlastnictví jednotlivých vypůjčitelů.
Po vydání všech souprav se začaly objevovat požadavky na pořízení dalších popelnic. Proto rozhodla rada obce, že požádá prostřednictvím DSO region Židlochovicko
o zařazení do žádosti o dotaci na nádoby na rok 2022. Jednalo by se o 80 sad nádob.
V této fázi nemáme další informace.
Domnívám se, že bilancování již bylo dost. Rozhodně nechci opomenout aktivity
místních dobrovolných sdružení, která i přes covidovou dobu nezůstávala nečinná.
Faktem zůstává, že mnoho kulturních a společenských akcí bylo z důvodu zákazu koncentrace většího množství osob zrušeno.
Nicméně v okamžiku, kdy to bylo jen trochu možné, postupně začaly znovu probíhat. Hlavní zásluhu na kulturním a společenském dění v obci má bezesporu základní
a mateřská škola se svými příznivci, zapsaný spolek Vojkovičáci, Rozinka z.s., Vojkovické ženy, z.s., Myslivecké sdružení Vojkovice, z.s. Sdružení aktivních seniorů z.s.,
které pomáhá prakticky při všech akcích a poslední dobou i neregistrované sdružení
„Vojkovické maminky“.
Sportovní aktivity probíhaly a probíhají zejména zásluhou několika nadšenců
na fotbalových trávnících, kde se hlavní pozornost soustředí především na práci s fotbalovou mládeží. Na práci s mládeží přechází i strategie Tenisového klubu
Vojkovice, z.s., který se v letošním roce dokonce zhostil role pořadatele Vavřineckých
hodů.
V závěru svého příspěvku se dostávám k tématu, z něhož se již bohužel stalo
politické téma.
Zahájení projednávání územního plánu obce sahá až do roku 2014. Vážení spoluobčané, již osmý rok tvoříme bibli, podle níž by se měla obec minimálně následujících
10 let rozvíjet. V odborných kruzích se tomu říká „udržitelný rozvoj“. Stávající územní
plán z roku 1998 je z hlediska naplňování potřeb obce již dávno překonán. Začínám
mít velmi silné obavy, že pokud si budeme s „novým územním plánem nezodpovědně
pohrávat“, bude mít úplně stejnou vypovídací hodnotu jako ten z roku 1998.
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První veřejné projednání územního plánu se konalo dne 19. 8. 2020. K projednání
bylo vzneseno několik námitek a připomínek. Pořizovatel vyzval některé namítající
k doplnění námitek, vyhodnotil výsledky projednání, zpracoval návrhy rozhodnutí
o námitkách a návrhy na vyhodnocení připomínek. Po dohodě s určeným zastupitelem a projektantem byl učiněn závěr, že dojde k podstatné úpravě návrhu, která bude
projednána v opakovaném veřejném jednání.
Největší údernou sílu měla mít věcně shodná připomínka, kterou
uplatnila zástupkyně veřejnosti po prvním veřejném projednání dne
26. 8. 2020, doloženou petičním archem.
Požadujeme vynětí průmyslové zóny Z6 z návrhu Územního plánu obce
Vojkovice.
Odůvodnění:
■ P
 růmyslová zóna o rozloze 6 fotbalových hřišť zvýší dopravní zatížení
obce, může zvýšit i hlukovou a imisní zátěž obyvatel. Na tento fakt upozorňuje i dokument „Hodnocení vlivu návrhu územního plánu Vojkovice
na udržitelný rozvoj území“, který je součástí územně plánovací dokumentace
■ Z
 ákladní argument (uvedený v ÚP dokumentaci), že uvedená zóna zvýší
zaměstnanost obyvatel Vojkovic považujeme za absurdní s ohledem na
fakt, že průmyslové zóny se již nachází v řadě sousedních obcí: Rajhrad,
Židlochovice, Syrovice, Blučina, Hrušovany a pracovní uplatnění nabízí
i stávající areál Agra Vojkovice. Dopravní napojení na Brno zaručuje pro
občany Vojkovic nadstandardní pracovní možnosti.
■	
Navrhovaná průmyslová zóna může ohrozit vodní zdroj, s jehož ochranným pásmem přímo sousedí. S opětovným využitím tohoto velmi kvalitního
hlubinného vrtu pro zásobení pitnou vodou se přitom (při výpadku Vírského oblastního vodovodu z důvodu sucha) počítá!
■ V
 ybetonování 6 ha orné půdy významně sníží schopnost krajiny zasakovat vodu a zvýší riziko povodní v k.ú. Vojkovice.
■	
Celá navrhovaná průmyslová zóna se nachází na půdách 1. bonity, které
budou tímto nenávratně ztraceny.
■	
Zpevněná plocha takového rozsahu ještě zvýší přehřívání obce v letních
měsících a přispěje k prohlubování problémů se suchem.
■	
Pokud už připustíme určité zvyšování zastavěné plochy, věnujme ji raději
pro stavbu rodinných domů!
■	
Nesouhlasíme s tím, aby finanční zájmy jednotlivců (cca 96% plochy je
v rukou soukromých vlastníků) převážily nad zájmy zachování kvality
života většiny obyvatel.
7

Výřez z hlavního výkresu „Lokalita Z6 „k prvnímu veřejnému projednání

Rozhodnutí pořizovatele o námitce:
Námitce se vyhovuje částečně; plocha je rozdělena na rozvojovou plochu a plochu
územní rezervy s tím, že hranice jde po pozemku p.č. 2094, zbytek plochy směrem k Hrušovanům je zařazen do územní rezervy. Rozvojová plocha je podmíněna územní studií.
Jako nepřípustné využití ploch jsou stanoveny logistické haly, které by při „etapování
plochy“ na rozvojovou a územní rezervu mohly plochu rychle zaplnit a nebylo by tak dosaženo účelu, pro nějž byla plocha vymezena, tj. umožnit výrobu a skladování zejména
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pro firmy, vytvářející pracovní příležitosti a posílit hospodářský pilíř a přispět k rovnovážnému rozvoji všech složek udržitelného rozvoje území.
Po dohodě pořizovatele s určeným zastupitelem a projektantem byl učiněn závěr, že dojde k podstatné úpravě návrhu, která bude projednána
v opakovaném veřejném projednání.
Opakované veřejné projednání územního plánu proběhlo rovněž v zasedací místnosti OÚ ve Vojkovicích dne 16. 5. 2022 v 16:00 hodin.
Výřez z upraveného hlavního výkresu „Lokalita Z6 „k opakovanému
veřejnému projednání
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Rozhodnutí pořizovatele o námitce z prvního veřejného projednání zřejmě
autory nikterak neoslovilo ani nepřesvědčilo, a proto po opakovaném veřejném projednání podalo opět zástupcem veřejnosti, na základě zmocnění, doloženého seznamem občanů Vojkovic, věcně shodnou připomínku k návrhu
ÚP. Tentokrát obohacenou o další dvě témata.
Je takřka neuvěřitelné, že určitá skupina občanů, popřípadě neziskových organizací,
si z kontextu tak obsáhlého materiálu, jakým územní plán bezpochyby je, dokáže vytrhnout pouze tři témata, z nichž jedno je v zájmu zřejmě všech a nebylo nutné proti
němu podávat námitku, jelikož stávající orgány obce o něm vědí a chtějí ho řešit, což
zaznělo i na veřejném projednání. Jedná se o tréninkové travnaté hřiště, které bylo
nedopatřením v roce 2003, na základě řádného oddělovacího geometrického plánu
zapsáno do katastru nemovitostí jako trvalý travní porost a nikoliv jako plochy
sportu. V každém případě se jedná o pochybení, které odhalil orgán ochrany ZPF
JMK při projednávání návrhu územního plánu. Z logiky věci vyplývá, že na ZPF
(trvalý travní porost tvoří ZPF) je rekreace a sport nepřípustný. V každém případě
narovnání tohoto stavu je pouze administrativní záležitostí, která bude podmíněna odvodem za zábor ZPF. Chci pouze uklidnit fotbalovou sportovní veřejnost. Nikdo vás nebude z hřiště vyhánět a omezovat vás v činnosti. Za 39 let si nepamatuji,
že by se našel nějaký jedinec, který by byl toho schopen.
Je krajně neseriózní, aby někdo na základě účelových tvrzení, která se svým obsahem naprosto míjí odbornými, profesionálními a pravdivými fakty vyhotovil
petiční arch, pustil hrůzu na občany, kteří nemají dostatek odborných informací
a vyrobil materiál, který se občané z obav před blížící se „apokalypsou“ rozhodnou
podepsat.
Už jen skutečnost, že autoři nevědí, co je povodeň a co záplava, je zarážející.
Přestože jsem svůj čas mohl věnovat daleko zásadnějším a pro obec důležitějším činnostem, nemohu nechat pseudoargumenty stažené z anonymních stránek
www.neprumyslovezone.cz bez odezvy. Na těchto stránkách je i odkaz ke stažení věcně shodné připomínky, která se točí, jak již jsem zmínil, na třech tématech a svým
obsahem se výrazně neliší od připomínky po prvním veřejném projednání.

Obsah hromadné připomínky

Požadujeme vynětí průmyslové zóny Z6 z návrhu Územního plánu obce
Vojkovice
Proč?
1. Průmyslová zóna o rozloze 6 fotbalových hřišť zvýší dopravní zatížení obce,
může zvýšit i hlukovou a imisní zátěž obyvatel. Na tento fakt upozorňuje i dokument „Hodnocení vlivu návrhu územního plánu Vojkovice na udržitelný
rozvoj území“, který je součástí územně plánovací dokumentace. Fakt, že II.
etapa výstavby byla označena za územní rezervu průmyslové zóny pouze lehce
ztíží realizaci z hlediska administrativy.
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Odpověď:
Nevím, jaký rozměr fotbalového hřiště má autor na mysli. Rozměry fotbalových
hřišť mohou být v rozmezí: šířka 45–90 m a délka 90–120 m. Určitě mně dáte za pravdu, že parametr „fotbalové hřiště“ má ryze manipulativní charakter. Jak již je uvedeno
v grafické části pro opakované veřejné projednání, byla zastavitelná plocha zmenšena
na 3,6 ha a podmíněna „Zpracováním územní studie“.
Podmínky pro pořízení územní studie:
Využití plochy
Umístění ploch pro lehkou výrobu a skladování, plochy pro středisko separovaného odpadu, ploch doprovodné zeleně v rámci areálu a ploch komunikací a prostranství místního významu určených pro obsluhu navrhované zástavby.
V souvislosti s novou výstavbou je žádoucí realizovat po obvodu plochy při
styku s volnou krajinou pás vzrostlé zeleně pro odclonění nové výstavby od
volné krajiny.
Je požadováno umístění menších stavebních objektů, které umožní výrobu, výrobní služby a skladování pro firmy vytvářející pracovní příležitosti. Tím dojde
k posílení hospodářského pilíře rozvoje obce ve vztahu k rovnovážnému rozvoji
všech složek udržitelného rozvoje území. Nepřípustná je výstavba velkých logistických hal.
Navržena bude podrobnější prostorová regulace budoucí zástavby.
Dopravní napojení a napojení na technickou infrastrukturu:
Dopravní napojení zastavitelné plochy Z6 bude řešeno buď jediným novým dopravním připojením plochy na silnici III/41618 nebo prostřednictvím stávajícího vjezdu
do areálu a vnitřním systémem obslužných (areálových) komunikací. Budoucí zástavba bude napojena na veřejnou technickou infrastrukturu. Tvrzení, že dojde ke zvýšení
dopravního zatížení obce, popírá skutečnost, že „v území je nepřípustná výstavba
logistických center“. To, co může mít velký vliv na zatížení obce dopravou, je vybudování tzv. „Obchvatu obce Blučiny” a jeho ukončení okružní křižovatkou vedle
stanice pohonných hmot na silnici II. tř. Brno – Břeclav“. Pokud se nenajdou, ať již
ve státním nebo krajském rozpočtu finance na přemostění Svratky a pokračování
kolem pásma vodního zdroje směrem na Hrušovany, projede nám veškerá doprava kolem kostela , obecního úřadu, areálu Agra a následně se napojí na obchvat
Hrušovan. Proč zrovna přes Vojkovice? Je to ideální a současně nejkratší propojení
mezi dálnicí D 2 a D 52. Zkrátit si cestu přes Židlochovice je technicky nemožné,
protože prostorové parametry lanového mostu velkým soupravám odbočení prostě
neumožňují.
Co se týče využití územní rezervy, prochází stejným administrativním procesem
s možností zapojení veřejnosti do projednávání. Jedna územní rezerva VL – plochy
lehké výroby, je ve stávajícím územním plánu obce z roku 1998 vyčleněna vedle
silnice II. tř. Brno – Břeclav pod fotovoltaickou elektrárnou, má rozlohu 1,4 ha a do
dnešního dne nebyla aktivována.
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2. Základní argument (uvedený v ÚP dokumentaci), že uvedená zóna zvýší
zaměstnanost obyvatel Vojkovic, považujeme za absurdní s ohledem na
fakt, že průmyslové zóny se již nachází v řadě sousedních obcí: Rajhrad,
Židlochovice, Syrovice, Blučina, Hrušovany a pracovní uplatnění nabízí
i stávající areál Agra Vojkovice. Dopravní napojení na Brno zaručuje pro
občany Vojkovic nadstandardní pracovní možnosti.
Odpověď:
Vytváření pracovních příležitostí na území obce je jedním ze zásadních pilířů
udržitelného rozvoje obce. Pokud se chceme věnovat stavbě rodinných domů, je
třeba pro nové vlastníky nemovitostí vytvářet veškerý komfort pro bydlení. Je to
poskytování sociálních služeb, kapacita předškolních a školských zařízení, dopravní
obslužnost, kulturní zařízení a sportoviště, místa pro aktivní odpočinek, intenzifikace systému odpadového hospodářství, ale určitě také nabídka pracovních příležitostí s kvalitním pracovním zázemím. Vojkovice jsou obec, která si zaslouží, aby
žila i ve dne a neplnila pouze funkci noclehárny, kam by se její občané zaměstnaní
v okolních obcích a městech vraceli pouze přenocovat.
3. Navrhovaná průmyslová zóna může ohrozit vodní zdroj, s jehož ochranným
pásmem přímo sousedí. S opětovným využitím tohoto velmi kvalitního hlubinného vrtu pro zásobení pitnou vodou se přitom (při výpadku Vírského oblastního
vodovodu z důvodu sucha) počítá!
Tomuto tématu se chci obzvlášť věnovat, protože tento bod je výplodem hodně
bujné fantazie a totální neznalosti vodohospodářské problematiky.
Odpověď:
Vodní zdroj – prameniště Vojkovice.
a)	Významný zdroj podzemní vody, který byl do r. 2012 jediným zdrojem pitné
vody skupinového vodovodu Židlochovicko, který zásobuje vodou obce Židlochovice, Vojkovice, Hrušovany u Brna, Blučina, Opatovice, Přísnotice, Unkovice, Žabčice. V současné době je jmenovaný skupinový vodovod napojen na zdroj
vody z Vírského oblastního vodovodu (dále jen VOV), ale v případě potřeby je
možno využít opět vodu z jímacího území Vojkovice (dále jen JÚ), toto přepojení je nachystáno pro případy výpadku VOV nebo jiných rizik. Vodní zdroj a jeho
akumulaci v prameništi je třeba trvale chránit, udržovat jeho vydatnost, jakost
a zdravotní nezávadnost.
b)	JÚ vodního zdroje Vojkovice se nachází v hydrogeologickém rajonu 1643 Kvartér Svratky, který je vymezen jako rajon svrchní vrstvy ve smyslu vyhlášky
č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod,
způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod. Území rajonu je vymezeno kvartérními
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sedimenty teras a údolní nivy Svratky v prostoru mezi Brnem a vodní nádrží
Nové Mlýny.
c)	Vodní zdroj prameniště Vojkovice se nachází na pozemcích k.ú. Vojkovice u Židlochovic p.č. 2072 a 2075 a k.ú. Hrušovany u Brna p.č. 5013 a je tvořeno jímacími vrty V4, J2, J3 a J7. Vrty byly vybudovány v letech 1960 – vrt V-4 až 1969
– vrty J2, J3 a J7. Jedná se o typ vodního zdroje mělkého kvartéru s hloubkou
vrtů od 8,14 m do 12,4 m.
d)	V současné době platí povolení k odběru podzemní vody z JÚ vydané Rozhodnutím Městského úřadu Židlochovice, Odborem životního prostředí ze dne 30.
10. 2020, č.j. MZi-OZPSU/6130/2020-4, dle kterého je stanoven průměrný povolený odběr na 19,1 l/s, maximální povolený odběr na 30,0 l/s, maximální měsíční povolený odběr 80 352 m3/měsíc a roční povolený odběr 600 000 m3/rok.
Současně je stanoveno maximálně možné snížení hladiny podzemní vody od
ustálené hladiny a to od 1,1 m (vrt V-4) po 2,3 m (vrt J-3).
e)	Povolená jímaná množství podzemní vody z JÚ jsou stanovena tak, že při nich
nedochází k negativnímu ohrožení využitelného množství podzemních vod zájmovém úseku hydrogeologického rajonu č. 1643 Kvartér Svratky. Rovněž podle
deklarovaného využívání vodního zdroje jako záložního zdroje bude k odběrům
podzemní vody docházet především v případě výpadku VOV. Riziko ohrožení
využitelného množství podzemních vod v tomto hydrogeologickém rajonu je
minimální.
f)	Vzhledem k důležitosti vodního zdroje je nutno chránit podzemní vodu jak
z hlediska množství, tak i kvality. K ochraně bylo stanoveno Ochranné pásmo
(dále jen OP) 1. a 2. stupně kolem vodního zdroje Vojkovice. OP byla stanovena v Rozhodnutí Okresního úřadu Brno–venkov č.j. ŽP 10752/2000-No ze dne
15.5.2002. Rozsah vyhlášených OP vychází z odborných posudků, ve kterých
byla zhodnocena míra rizik ovlivnění množství a jakosti zdrojů podzemních
a povrchových vod.
g)	Pro území OP je vyhlášen přikázaný režim činností, který stanovuje zákazy
činnosti v OP, omezení užívání nemovitostí v OP a technické úpravy. Pro vlastníky a provozovatele veřejného vodovodu platí povinnost hlídat a kontrolovat
splnění podmínek režimu činností v OP, nepovolit jakoukoli činnost a stavbu,
která by mohla negativně ohrozit zdroj vody. OP 1. st. Jsou po obvodu trvale
oplocena, OP 2. st. je označeno po obvodu výstražnými tabulkami.
h)	Mimo vyhlášené území OP platí při povolování nových staveb zásady obecné
ochrany vod, ale nevztahují se na ně již žádné zákazy ani podmínky stanovené
pro ochranná pásma.
i)	V blízkosti vyhlášeného OP, ale již mimo vyhlášené OP leží plocha Z 6, navržená dle návrhu Územního plánu obce Vojkovice pro lehkou průmyslovou
výrobu. Pokud budou při výstavbě a následném užívání dodrženy zásady obecné ochrany podzemních a povrchových vod, nemůže dojít k ohrožení vodního
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zdroje. K potenciálnímu ohrožení jímacího území může docházet v případě povodňové situace na řece Svratce. V případě zaplavení inundačního území může
dojít k zaplavení jímacích vrtů umístěných v údolní nivě a k jejich vyřazení
z provozu. Při zaplavení inundačního území je proto nezbytné zvýšit četnost
monitoringu kvality podzemní vody v jímacích vrtech a na základě výsledků
operativně rozhodovat o jejich vyřazení z provozu.
j)	V 80. letech minulého století se ve vrtu J 7 začaly objevovat zvýšené hodnoty
amoniaku. Nejsou vyloučeny ani průsaky vod z koryta řeky Svratky a ovlivňování kvality vody ve zmíněném vrtu J 7. Z toho důvodu bylo čerpání z tohoto
znečištěného vrtu redukováno, aby naměřené hodnoty kvality pitné vody dosahovaly důsledkem naředění z ostatních vrtů ve sběrné studni povolené limity
pro pitnou vodu. Stejně tak byla beze sporu kvalita pitné vody ovlivňována intenzivním hospodařením na pozemcích v pásmech hygienické ochrany a aplikací umělých granulovaných dusíkatých hnojiv do půdy.
k)	
Tyto skutečnosti byly rovněž velmi zásadním argumentem, který vedl vedení VaK Zidlochovicko a Vodárenskou akciovou společnost, a.s., Divizi
Brno-venkov, k urychlenému napojení na Vírský oblastní vodovod. O začátku
roku 2013 odebírá svazek obcí a měst VaK Židlochovicko vodu z Víru.
l)	Stávající vodní zdroj Vojkovice byl z prostředků DSO VaK Židlochovicko zakonzervován, byla provedena výměna technologie a některých elektrozařízení
objektu. Vynaložené náklady činily 1,5 mil Kč. bez DPH, z čehož lze usuzovat, že
se zdrojem se skutečně vážně počítá. V případě rozsáhlé havárie na Vírském vodovodu je Vodárenská akciová společnost schopna do 24 hodin vojkovický zdroj
zprovoznit a začít dodávat vodu do vodovodní sítě. S největší pravděpodobností
by v první fázi nebyla distribuovaná voda vhodná pro pitné účely, protože každý
ze zdrojů se vyznačuje jinými fyzikálními vlastnostmi. Nicméně po provozních
opatřeních a chemickém ošetření by měla mít opět přívlastek „pitná“. V havarijních situacích velkého rozsahu, kdy oprava primárního zdroje vyžaduje velké
časové nároky na opravu, není vůbec důležité, zdali sekundární zdroj dodává
vodu ve zhoršené kvalitě. Voda pro pitné účely se dá zajistit prostřednictvím náhradního zásobování cisternami, popřípadě vodou balenou. V krizových situacích je velmi důležité, aby ve vodovodním řadu byla voda třeba i v horší kvalitě,
a to jen proto, aby byla zajištěna základní hygiena v domácnostech a tím bylo
zamezeno šíření případných infekcí.
m)	Závěrem už jen jedna zásadní zmínka o nepravdivosti tvrzení využití velmi
kvalitního hlubinného vrtu v případě výpadku Vírského oblastního vodovodu.
Vůbec netuším, kde přišli autoři připomínky na hlubinné vrty a jejich využití
v případě výpadku VOV.
n)	Hlubinné vrty a jímání pitné vody z nich je hydrogeologicky a realizačně velice náročný a nákladný proces. Vody jsou jímány z hloubek v desítkách i stovkách metrů a každý takový vrt přesahující 30 m podléhá nahlášení Báňskému
úřadu a řídí se podle báňského zákona.
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o)	Abych vyvrátil informaci o nějakém kvalitním hlubinném vrtu, přikládám
tabulku s hodnotami ustálené hladiny vody v metrech od okolního terénu
v jednotlivých vrtech v I. pásmu hygienické ochrany prameniště Vojkovice.
p)	Dále přikládám plánek celého jímacího území včetně označení všech vrtů.
Jímací území Vojkovice – situace vrtů

Červená čára vyznačuje hranice PHO I. stupně
Zelená čára vyznačuje hranice PHO II. stupně
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Jímací území Vojkovice – hladiny vrtů
Označení
vrtu

Dno
m n.m.

Terén
m n.m.

Hloubka
vrtu m

Ustálená hladina m n.m.

Záhlaví vrtu
m n.m.

J7

168,88

181,28

12,40

179,78 (1,50 m pod úr. terénu)

182,70

V4

171,10

182,10

12,00

181,07 (1,03 m pod úr. terénu

182,70

J2

171,06

182,16

11,10

180,56 (1,60 m pod úr. terénu

182,70

J3

171,21

181,61

10,40

180,51 ( 1,10 m pod úr. terénu

182,70

4. Vybetonování 6 ha orné půdy významně sníží schopnost krajiny
zasakovat vodu a zvýší riziko povodní v k.ú. Vojkovice.
Odpověď:
Zřejmě se jedná o riziko záplav a nikoliv povodní. Povodeň má zcela jiný vznik průběh
i charakter.
Opět se hovoří o betonové ploše 6 ha. Zdůrazňuji, že lokalita neřeší přistávací
plochu pro letadla, ale plochy lehké výroby a plochy skladovací s doprovodnou zelení
v rámci areálu. Podrobný režim nakládání se splaškovými a dešťovými vodami bude
velice podrobně stanoven zastavovací studií.
Co se týče zasakování srážkových vod do zemědělské půdy, je zde obecně známý
fenomén.
Eroze.
Eroze půdy je přírodní proces, při kterém dochází k narušování půdního povrchu působením vody, popřípadě větru, přemísťováním půdních částic na jiné
místo a jejich následnému usazování. Známe dva druhy eroze. Jedná se o erozi
běžnou (geologickou) a erozi zrychlenou, kterou má na svědomí člověk. Zrychlená eroze odnáší půdní částice v takovém rozsahu, že nemohou být nahrazeny
půdotvorným procesem, jelikož tento probíhá mnohem pomaleji. Z uvedeného
vyplývá, že vodní erozi nelze zcela eliminovat, lze ji však výrazně omezit a umožnit tak trvalé využívání půd k pěstování zemědělských plodin. Díky intenzívní
zemědělské výrobě v minulosti máme v České republice největší půdní bloky
v Evropě, což průběh vodní eroze výrazně podporuje. Na vznik vodní eroze má
největší vliv svahovitost a délka pozemku po spádnici, dále pak druh vegetace,
vlastnosti půdy a její náchylnost k erozi, přítomnost protierozních opatření a četnost výskytu přívalových srážek. Pokud jsou tato fakta přehlížena při plánování osevních postupů, (pěstování širokořádkových plodin, orba po spádnici,
absence zatravněných pásů, teras či dalších technických opatření), dochází
k intenzivní vodní erozi.
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Další degradační procesy:
Utužení půdy. Nadměrné utužování půd je důsledkem intenzivního hospodaření.
Jde o stlačování půdy opakovanými přejezdy těžkou zemědělskou technikou, které
vede ke snížení pórovitosti a propustnosti, tedy retenční schopnosti půdy i ke snížení
úrodnosti. Jde o degradaci (rozpad) půdní struktury, mající za následek změny pórovitosti, objemové hmotnosti, schopnosti infiltrace a propustnosti, snížení retenční kapacity. Antropický vliv na rozpad půdní struktury s následným utužením má zejména:
– utužování půdy těžkými mechanismy zvláště za nevhodných vlhkostních
podmínek
– další způsoby nevhodné kultivace (orba na stejnou hloubku)
– pěstování monokultur s nízkým nebo žádným zastoupením víceletých pícnin
v osevním postupu
– vysoké hnojení draselnými hnojivy
Degradace fyzikálních vlastností půdy, rozpad struktury a z ní vyplývající utužení
podornice a spodin a tvorba krust na povrchu půdy negativně ovlivňují produkční
a mimoprodukční funkce půdy, protože:
– je omezena infiltrace, urychlen povrchový odtok a proto je zvýšena eroze
–
snížení pórovitosti zmenšuje retenční vodní kapacitu a využitelnou vodní
kapacitu
– je omezena účinná hloubka půdního profilu pro rostliny
– jsou vytvořeny zhoršené podmínky pro vzcházení a vývoj rostlin-mají méně
vody, živin i vzduchu, je potlačena biologická aktivita půdy zhoršením vzdušného, vodního a termického režimu půdy.
5. Celá navrhovaná průmyslová zóna se nachází na půdách 1. bonity (tedy té nejvyšší možné kvality), které budou tímto nenávratně
ztraceny.
Odpověď:
V celém vojkovickém katastru je vesměs zemědělská půda ,která má BPEJ 1. Takže,
ať již vytváříme koridory pro vysokorychlostní trati (VRT), výstavby nových krajských
komunikací , ploch pro bydlení i jiných staveb, vždy se orné půdy, ať již ve většině
1. nebo 2. BPEJ dotýkáme. Celkový zábor ZPF pro realizaci záměrů v územním plánu
činí 45 ha.
Pouze pro srovnání jsem si dovolil vložit tabulky s bilancí ploch na území
Obce Vojkovice, Správního obvodu ORP Židlochovice, Okresu Brno-venkov
a Jihomoravského kraje.
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Data z veřejné databáze ČSU – bilance ploch v hektarech
31. prosinec 2019
Vojkovice (okres
Brno-venkov)
plocha území (ha)

celkem

Zemědělská
půda

plocha území (ha)

okres
Brno-venkov

Jihomoravský
kraj

697,6

19 425,6

149 905,7

718 804,7

celkem

553,4

15 603,7

83 989,1

422 901,8

Orná půda

511,4

14 011,3

71 261,7

349 043,5

Chmelnice

0

0

0,1

0,2

Vinice

1,8

502,2

1 540

18 413,7

Zahrada

29

523,3

4 113,3

16 689,6

Ovocný sad

1,7

333,2

1 527,3

8 309,8

Trvalý travní porost

9,6

233,6

5 546,7

30 445

celkem
Nezemědělská
půda

SO ORP
Židlochovice

144,2

3 821,9

65 916,6

295 902,9

Lesní pozemek

16,7

1 152,2

47 442,4

201 717

Vodní plocha

27,7

295,4

2 980,8

15 678,4

Zastavěná plocha a nádvoří

17,6

453,5

2 938,9

14 560,4

Ostatní plocha

82,2

1 920,7

12 554,5

63 947,1

Bilance ploch v %
Bilance ploch v %

plocha území (ha)

celkem (%)

Zemědělská
půda

plocha území (%)

SO ORP
Židlochovice

okres
Brno-venkov

Jihomoravský
kraj

100

100,0

100,0

100,0

celkem

79,3

80,3

56,0

58,8

Orná půda

73,3

72,1

47,5

48,6

Chmelnice

0,0

0,0

0,0

0,0

Vinice

0,3

2,6

1,0

2,6

Zahrada

4,2

2,7

2,7

2,3

Ovocný sad

0,2

1,7

1,0

1,2

Trvalý travní porost

1,4

1,2

3,7

4,2

20,7

19,7

44,0

41,2

Lesní pozemek

2,4

5,9

31,6

28,1

Vodní plocha

4,0

1,5

2,0

2,2

Zastavěná plocha a nádvoří

2,5

2,3

2,0

2,0

11,8

9,9

8,4

8,9

celkem
Nezemědělská
půda

Vojkovice (okres
Brno-venkov)

Ostatní plocha
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31. prosinec 2020
Vojkovice
(okres
Brno-venkov)

31. prosinec 2021

SO ORP
Židlochovice

okres
Brno-venkov

Jihomoravský
kraj

697,6

19 425,6

149 902,9

718 783,2

553,4

15 627,9

83 917,5

422 496,6

511,3

14 023,6

71 107,5

0

0

0,1

Vojkovice
(okres
Brno-venkov)

SO ORP
Židlochovice

okres
Brno-venkov

Jihomoravský
kraj

697,6

19 425,6

149 902,9

718 772,4

553

15 617

83 826,8

422 041,2

348 266

511,1

14 003,8

70 903,4

347 433,7

0,2

0

0

0,1

0,2

1,8

502,2

1 541,3

18 499,6

1,7

502,1

1 542,8

18 507,1

29

531,6

4 209,1

16 946,6

29

537

4 288,3

17 210,7

1,7

333,9

1 522

8 314,8

1,7

338,2

1 524,3

8 274,4

9,6

236,5

5 537,4

30 469,5

9,6

235,8

5 567,9

30 615

144,2

3 797,7

65 985,4

296 286,6

144,6

3 808,5

66 076,1

296 731,3

16,7

1 153

47 451,4

201 769,5

16,7

1 153

47 459,8

201 777,3

27,7

295,2

2 983,3

15 660,8

25,2

290,2

2 986,4

15 660,2

17,7

463,1

2 990,2

14 690,3
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501,5

3 068,9

14 882

82,2

1 886,4

12 560,6

64 166

82,7

1 863,8

12 561

64 411,7

31. prosinec 2020

31. prosinec 2021

Vojkovice
(okres
Brno-venkov)

SO ORP
Židlochovice

okres Brno-venkov

Jihomoravský
kraj

Vojkovice
(okres
Brno-venkov)

SO ORP
Židlochovice

okres Brno-venkov

Jihomoravský
kraj

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

79,3

80,5

56,0

58,8

79,3

80,4

55,9

58,7

73,3

72,2

47,4

48,5

73,3

72,1

47,3

48,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

2,6

1,0

2,6

0,2

2,6

1,0

2,6

4,2

2,7

2,8

2,4

4,2

2,8

2,9

2,4

0,2

1,7

1,0

1,2

0,2

1,7

1,0

1,2

1,4

1,2

3,7

4,2

1,4

1,2

3,7

4,3

20,7

19,5

44,0

41,2

20,7

19,6

44,1

41,3

2,4

5,9

31,7

28,1

2,4

5,9

31,7

28,1

4,0

1,5

2,0

2,2

3,6

1,5

2,0

2,2

2,5

2,4

2,0

2,0

2,9

2,6

2,0

2,1

11,8

9,7

8,4

8,9

11,9

9,6

8,4

9,0
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6. 
Zpevněná plocha takového rozsahu ještě zvýší přehřívání obce
v letních měsících a přispěje k prohlubování problémů se suchem.
Odpověď:
Odpověď na tento bod je do detailu popsána v odpovědi na bod 4.
7. 
Pokud už připustíme určité zvyšování zastavěné plochy, věnujme
ji raději pro stavbu rodinných domů!
Odpověď:
Předpokládám, že v tomto případě se nejedná o nějaký směnný obchod. Chci
připomenout, že územní plán rozhodně na plochy pro bydlení nezapomíná. Pouze
ve stabilizovaných plochách (jsou to plochy, které jsou ve stávajícím územním plánu a po schválených změnách), které jsou zastavitelné a jejich celková výměra činí
25,4 ha. (Jedná se většinou o proluky, zbořeniště). Je pouze nutné respektovat podmínky územního plánu. Tyto podmínky se honosí odborným názvem „Regulativa“. Jedná
se dodržení velikosti zastavěného pozemku, připojení na technickou infrastrukturu,
vytvoření parkovacích stání a podobně.
Dále jsou v návrhu územního plánu vytvořeny nové plochy na výstavbu RD
o velikosti 5,2 ha. Jde většinou o pozemky v soukromém vlastnictví. Zde již mají
vlastníci pozemků prostor, aby po vzájemné dohodě vytvořili konsorcium investorů a území připravili po administrativní stránce k následné realizaci inženýrských sítí. Bývá již takřka pravidlem, že obec do investice bezplatně vkládá pozemky pro jejich realizaci.
Naposledy byla realizována zástavba v ulici „U Trati“, kterou na základě plánovací smlouvy realizovala skupina investorů.
Druhou možností je dohoda vlastníků s developerem.
8. Nesouhlasíme s tím, aby finanční zájmy jednotlivců převážily nad
zájmy zachování kvality života většiny občanů
Odpověď:
Naleznete ji v předchozím článku, označeném tučným písmem.
Vážení spoluobčané,
Při tvorbě svého textu jsem čerpal z odborné literatury, z diskuzí s osobnostmi
z oblasti zemědělství, lesnictví, vysokého školství, vodárenství, územního plánování
a svých zkušeností získaných za léta výkonu svých funkcí ve společnosti Vodovody
a kanalizace Židlochovicko, v Dozorčí radě Vírského oblastního vodovodu a jako
člen ve Vodárenské akciové společnosti, a.s., Divize Brno-venkov.
Pokud se někdo hned v prvním článku odvolává na „Udržitelný rozvoj území“
a následně jeden ze zásadních pilířů rozvoje odstřelí, je to jako u jídelního stolu uříznout jednu nohu a namlouvat si, že se polévka nevyleje.
Přeji Vám všem příjemné poprázdninové dny, pevné zdraví a ustálení chaosu
a napětí ve společnosti a na celém světě.
Karel Klein, starosta
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Vojkovické hody 2022
Ve dnech 5. až 7. srpna se uskutečnily tradiční Vavřineckého hody. Letošní rok byl
velmi vydařený. Počasí nám přálo, kromě ranní soboty, kdy trochu zapršelo. Nicméně chasa hned od rána fungovala, a tak jsme vyměnili pár růži a dozdobili venkovní
prostory. Také jsme neměli takový problém, jaký měli hlavní stárci minulý rok, totiž že
pořadatele jsme měli už od začátku.
Největší díky patří celé chase, včetně sklepníků. Po celé tři dny všichni předvedli, že
jsme trénovali poctivě a všechno se dokonale povedlo. Ať už šlo o tanec, půlnoční překvapení, zpěv, nebo zatančení Moravské besedy. Stárkům moc děkujeme a doufám, že
další generace stárků, kteří se letos objevili ve větším počtu, nenechají tuto nádhernou
tradici padnout a budou ji dál udržovat. Děkujeme také všem sponzorům, obci Vojkovice a hlavním sponzorům TK Vojkovice. Z těchto hodů jsem měla opravdu skvělý
pocit, a to mužů říct i z pohledu hlavní stárky, který se trošku od ostatních stárků liší.
Díky stárkům, kteří se letos zúčastnili, jsme si hody opravdu užili.
Adéla Jamborová
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Vojkovičáci
Krásný den přeji všem!
Dovolte mi, abych nejprve začala obrovským poděkováním všem lidičkám, kteří
nám s akcemi pro děti jakkoliv pomáhají
a bez kterých by to nešlo… 
Naší největší akcí je pohádková cesta,
kterou se nám i za nepříliš dobře vyhlížejícího počasí podařilo s vypětím sil uspořádat 25. června 2022. Tentokrát byla v duchu
westernu, kdy děti prošly nejprve indiánskou osadou a pak se vydaly směrem na
Klondajk.

Vojkovičáci – Pohádková cesta 2022
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Jako správný indián
musíte umět rozeznat
stopy všech zvířat a znát
všechny rostliny, umět
zkrotit divokého koně,
abyste pak obratně se
zbraní v ruce ulovili nějakého toho bizona, oštěpem zasáhli tu a tam nějakého toho zajíce, či ulovili
rybu.
Indiánky pak z ulovených kůží šily oděvy
a obuv, vyráběly keramiku
a staraly se o chod osady,
nad kterou dohlížel náčelník kmene spolu s radou
starších a šamanem…
Indiáni jsou kmen kočovný. Usadil se i u nás
za vojkovickým mlýnem
o posledním červnovém
víkendu. I tady musí čelit
nájezdům kovbojů, kteří
se snaží zabrat jejich cenné území k rýžování zlata,
lovení zvěře hromovými
holemi a také staví města. V Saloonech, posilněVojkovičáci – Pohádková cesta 2022
ni ohnivou vodou, užívají zábavu podle svého..
My všichni pořadatelé bychom si rádi i s vámi ostatními užili poklidného posezení na vojkovické špici za mlýnem 26. 8. 2022, kde bude táborový oheň s posezením
pod altány...
Přijďte všichni, jste srdečně vítáni!
Zveme vás také na Halloweenskou diskotéku 29. 10. 2022 od 15 hod. do naší sokolovny, kde si můžete zatančit s Mrtvou nevěstou a zasoutěžit za drobné odměny…
Dovolím si připomenout, že stále přijímáme jakoukoliv pomoc od vás
všech s našimi akcemi, které můžete sledovat na našem facebookovém profilu
VOJKOVIČÁCI, z.s.
Závěrem bych vám všem ráda popřála pevného zdraví, poděkovala za vaši přízeň
a pomoc.
Dagmar Šafrová - předseda sdružení

Děkujeme!
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Rozinkový rok 2022,
aneb Co bylo a co bude
Rozinkový rok zahájil 10. dubna
tradiční – již 19. ročník Dne pro Vojkovice. Po dvou letech Covidových
opatření, kdy Den pro Vojkovice sice
probíhal, ale v režimu „každý zvlášť“,
jsme se konečně mohli pustit do práce
všichni společně! Počasí si s námi letos
trochu pohrálo, původní termín musel
být kvůli dešti přeložen, ale ani o týden
později nebylo vyhráno. Nicméně naši
skalní příznivci nezklamali, a přestože účast byla tentokrát slabší, dokázali
jsme se přesto rozdělit tak, abychom
sesbírali odpadky ve všech ulicích Vojkovic. Odměnou nám bylo – také již
tradiční – odpolední setkání na dvoře
a zahradě ZŠ Vojkovice. Společný špe-

Den pro Vojkovice
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káček a hry jsme si po dvouleté pauze opravdu užili, a náladu nám nezkazila ani
dešťová sprška, která si nás i zde neomylně našla. Velké poděkování patří všem statečným účastníkům i organizátorům!
A co nás letos ještě čeká? Hned první víkend v září se vypravíme na víkendový pobyt pro rodiče s dětmi – tentokrát na tábořiště pod Templštýnem. Chybět nebudou
ani tradiční akce - Dýňování, Drakiáda a Cesta za světýlky. Data konání ještě upřesňujeme a budeme o nich opět informovat na FB stránkách Vojkovické Rozinky, obce,
ale také na nástěnkách v ZŠ a MŠ Vojkovice a v Brněnce.
Těšíme se na viděnou!
Miroslava Floriánová

Vojkovické ženy z.s.
Milí občané, vzpomínáte na sobotu 21. května 2022, kdy se Vojkovicemi nesla lidová
hudba? Dechová kapela Dambořanka zvesela hrála do kroku i k tanci nám ženám,
dívkám, děvčátkům i babičkám. Byly to čtvrté Babské hody, které se povedly náramně.
Mezi ostřílené hodovnice se přidaly další holky, které přinesly nový svěží vítr, nápady
a chuť do vymýšlení i tvoření.

Babské hody 2022
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Co vymýšlet? To byste se divili. Půlnoční překvapení, vybrat hudbu-nejlépe hit, kroky, sestavu, jaké doplňky atd. Postavily jsme se tomu čelem. Začaly jsme se scházet
v březnu na Obecním úřadě. Tam bylo teplo a útulno, sokolovnu jsme využily až později. Přece jen hopsat a tancovat v teplém spodním prádle se nikomu nechtělo.
Chci poděkovat paní Evě Koňasové, která nacvičila s děvčaty ze základní školy vystoupení lidových tanců a vymyslela pro ně i choreografii na večer. Byl to velký úspěch.
Přidala se děvčátka z mateřské školy a jako každý rok i naše seniorky ve svých modrých
sukních. A kolik nás bylo? Celkem 28 žen v kroji, 5 seniorek, 18 školaček, 6 holčiček,
1 sklepnice a 2 sklepníci. Nepočítáme další, kteří nám pomáhali. Děkujeme obci
a sponzorům za pomoc. Co ještě chystáme? Na podzim 25. listopadu Kateřinskou zábavu ve spolupráci s Tenisovým klubem Vojkovice. K tanci a poslechu nám bude hrát
kapela Velvet Blansko.
Lenka Zámečníková

Knihovna
I v knihovně se stále
něco děje.
V květnu jsem pozvala oblíbeného pana
Svobodu na přednášku
o brněnském podzemí. Již po několikáté
nám poutavě vyprávěl o Brně, tentokrát
o kostele svatého Jakuba a o kostnici. Další pokračování bude ve
čtvrtek 8. září v 17 hodin.
S koncem školního
roku skončila i soutěž
Lovci perel, kdy děti
dostanou za přečtenou
knihu a správně zodpovězené otázky perlu – a nejvíc jich měla Valerie Šacherová.
Dostala „pravý“ perlový náhrdelník a krásnou knihu.
Gratulujeme!!

Vítězka soutěže Lovci perel Valerie Šacherová
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Stále máme nové knihy:
Dán, D. - Břemeno minulosti,
Kníže Smrt - krimi
Když panda tančí - vztah mezi otcem a synem
Knihkupectví pana Livingstona – příběhy majitele a návštěvníků jednoho
knihkupectví
Frasier, A. - Najdi mě, Nejsem mrtvá, Nejsem živá,
Nejsem z ledu - krimi
Harasimová, M. - Volným pádem - román, život, vztahy
Zátoka - krimi
Tisíce metrů ode dna – román o mladé dívce, staříkovi, psovi a slepici v jednom
karavanu na cestách
Stíny světa - osudy tří kamarádů před, za a po válce
Škola Malého stromu - moc pěkný román o indiánském chlapci
Emil a upíři 5.díl,
Krtek ve městě,
 Příběhy Čtyřlístku
a mnoho dalších knih z výměnného fondu. Podívat se můžete na on-line katalog
na stránkách obce a knihovny.
Vážení čtenáři, mám možnost zorganizovat v naší knihovně Virtuální univerzitu
třetího věku - VU3V. Jedná se o soubor šesti přenášek na vybrané téma, které bychom
si během tří měsíců pustili přes internet. Pokud byste měli zájem, napište mi na adresu
kresovaj@seznam.cz
Jarmila Kresová

Sdružení aktivních seniorů
Vážení a milí spoluobčané,
v letošním roce jsme se zúčastnili s našimi seniory několika akcí, které pořádaly
ostatní spolky. Již v únoru jsme pomáhali učitelkám z mateřské školky s probouzením
broučků. V dubnu proběhl v místní sokolovně dětský maškarní ples, rovněž s naší
účastí. Svátek matek jsme oslavili v zasedací místnosti obecního úřadu. Velkou radost
s vystoupením nám udělaly děti ze základní školy. Bylo to velice zdařilé vystoupení,
které v nás zanechalo hřejivý pocit. Na závěr jsme od dětí dostaly krásné keramické
výrobky a pan starosta předal seniorkám kytičky. Děti za vystoupení dostaly sladkou
odměnu. Dík patří nejen dětem, ale i jejich učitelkám. Několik odvážných seniorek se
také účastnilo babských hodů. V červnu proběhla akce pro děti Indiánská cesta, kde
také naše seniorky vypomáhaly. Začátkem října chystáme zájezd na divadelní představení My Fair Lady ze Zelňáku do Brna.
PS: Scházíme se každé sudé pondělí v zasedací místnosti obecního úřadu.
Srdečně Vás zveme mezi nás.
Za Sdružení aktivních seniorů
Radoslava Kubátová
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Vojkovické zvony
Za založení kostela a také
fary vděčí Vojkovice benediktinskému klášteru v Třebíči, kterému obec patřila až
do roku 1502.
Kostel byl vybudován
v gotickém stylu. Je rozdělen
dvěma šestibokými sloupy
na dvě nestejně velké lodi.
Sloupy jsou umístěny mimo
hlavní osy. Toto je způsobeno tím, že pravděpodobně
na počátku třicetileté války,
kdy kostel vyhořel, došlo
k přemístění vchodu, který
byl do té doby umístěn na
severní straně, na stranu západní. Na východní straně
pak bylo vystavěno presbyterium s římským kulatým
obloukem. Poslední velká
úprava interiéru kostela pochází až z 1. pol. 19. stol.,
neboť 7. dubna 1828 kostel
zcela vyhořel.
Věž kostela, dnes 37 m vysoká, byla rovněž v průběhu
století nesčetněkrát přestavována. Od roku 1792,
kdy kostel rovněž vyhořel,
je kostelní věž o celé jedno
Zvon sv. Anežka Česká
patro nižší. Toto patro totiž bývalo postaveno celé ze dřeva a po tomto osudném požáru už nebylo obnoveno.
Rovněž zvony na věži byly mnohokrát zničeny. Někdy to byl požár, jindy zase
válka, kdy zvony posloužily na výrobu zbraní. 16. května 1917 dostala obec nařízení odevzdat i kostelní zvony.18. června byly zvony z kostelní věže sesazeny,
rozbity na kusy a odevzdány jako válečný šrot. Vojkovice tak přišly o umíráček
o váze 25,5 kg z roku 1801, „Svatého Floriana“ o váze 59 kg z roku 1832 i o největší zvon o váze 460 kg. Prázdné držáky zvonů se začaly zaplňovat jen pozvolna.
Nejprve to byl železný zvon se dvěma zkříženými meči a nápisem 1914 z roku
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1918, v roce 1935 poté byly osazeny střední zvon o váze 620 kg a železný umíráček
o váze 150 kg. Dnes nejstarší zvon na kostelní věži je sv. Gothard od brněnského
zvonaře Karla Štechera a pochází z první poloviny 19. století. Vydržel až do roku
1941, kdy i on putoval do německého Hamburgu na roztavení. Měl však „štěstí“,
že nebyl opatřen českými nápisy a patřil k ceněným zvonům, takže už jej za války
nestihli roztavit a zůstal v Hamburgu na tzv. Hřbitově zvonů, kde jich ležely tisíce.
Zásluhou pana Macky se jej podařilo po válce dohledat a přivézt zpět do Vojkovic, kde zaujal své místo vedle dvou železných zvonů. A tak už to zůstalo až do
roku 2016. Dne 5. července 2016 na den sv.Cyrila a Metoděje se ve vojkovickém
kostele konala cyrilometodějská mše, při jejíž příležitosti byl posvěcen nový zvon.
Má jméno Benedikt Hubert a váží 300 kg. Na věži kostela zaujal místo jednoho ze
železných zvonů a poprvé z věže zazněl na místní hody při nedělní mši. A o rok
později, v neděli 13. srpna 2017 při Mši svaté vysvětil pan farář Mgr. Pawel Cebula
další zvon pro vojkovický kostel. 130 kg vážící „Anežka Česká“ nahradí ve věži železný umíráček. Zvon má tón e-dur, takže všechny tři zvony budou znít v durové
tónině. Zvon nese nápis „Svatá Anežko, vypros svému národu víru, naději a lásku
– jako v roce 1989“. Tentokrát zvon nemá hlavního donátora, přispěli na něj svou
sbírkou farníci. Po sto letech jsou zvony na věži opět kompletní, doufejme, že tam
už zůstanou navždy.

Zvon sv. Gothard
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Vojkovické maminky
Vážení spoluobčané,
dne 4. 6. 2022 se uskutečnil na místním fotbalovém hřišti Dětský den, který pořádaly vojkovické maminky.
K zábavě pro děti byla připravena spousta her jako například skládačky Origami,
chůze na chůdách, skákání v pytli, přetahování lana, ke kterému se připojil i hasičský

Vojkovické maminky – dětský den
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sbor města Židlochovice. Mimo to si hasiči připravili pro děti i bohatý program - prohlídka několika služebních vozů, hašení ohně v hořícím domě, naučné skládací hry.
V závěru přehlídky následoval velký gejzír vody v podobě sprchy, který si děti moc
užily.
Navštívila nás také policie ČR, odbor kynologie, aby dětem předvedla ukázku
práce se psy a jejich zásah v akci na pachatele.
K večerní zábavě bylo připraveno opékání špekáčků a menší dětská diskotéka. Za
odměnu dostaly děti vyrobené medaile a malé dárečky.
Tímto bychom chtěly velice poděkovat všem, kteří se nějakým způsobem podíleli
na přípravách, darovali drobné dary a zejména štamgastům restaurace Sport, obci Vojkovice, panu Jiřímu Váhalovi a sdružení Tazík- panu Dušanu Spáčilovi.
Děkujeme za hojnou účast a těšíme se na příští rok.
Za vojkovické maminky
Vendula Kubáníková a Veronika Laštuvková

Hlášení podmětů a závad
pomocí Mobilního Rohlasu/Munipolis
Vážení občané,
již rok v naší obci funguje systém Mobilního Rozhlasu, který se před nedávnem
přejmenoval na Munipolis.
Běžná hlášení rozhlasu jsou osobám, které se do tohoto systému zaregistrovaly,
rozesílány do mobilní aplikace a pokud tuto nemají, tak na emailovou adresu, pokud ji u svého účtu zadaly. Ti, kteří zadali jen svoje telefonní číslo, dostávají SMS
zprávu v případě významných oznámení, jako bylo například upozornění na jarní
čištění komunikací nebo sběr nebezpečných odpadů. Pokud se chcete i vy zapojit,
navštivte webové stránky obce www.vojkovice.info pro více informací, nebo obecní úřad v úřední dny, kdy vám pracovníci sdělí, jak se registrovat. Na stránkách
obce naleznete informace v menu Úřad -> Mobilní rozhlas, jak ukazuje následující
obrázek.
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Tento systém umožňuje odeslat na obecní úřad váš podnět nebo spolu s ostatními
uživateli může pomoci v hledání ztracených zvířat, předmětů a dokonce i osob. Co se
týká podnětů, je možno je zadávat i anonymně.
Vytvoření nového podnětu je velice rychlé a intuitivní. Vždy je nutné mít fotografii
toho, co chcete hlásit, aby se informace v hlášení snáze identifikovala. Pokud zadáte
hlášení pomocí aplikace v mobilním telefonu, můžete přímo během hlášení objekt
hlášení vyfotit, a to i opakovaně. Jak zadat podnět pomocí mobilní aplikace, ukazují
následující tři obrázky. V 1. kroku kliknete na bílé kulaté tlačítko ve spodní části aplikace, v2. kroku kliknete na zelené tlačítko „Přidat nový podnět“, v 3. kroku vyberete
typ podnětu a pak dle typu upřesníte váš podnět. Snadné, nemyslíte?

Krok 1

Krok 2
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Krok 3

Pokud mobilní aplikaci nemáte, i tak můžete podnět zadat (nemusíte být ani registrovaní) v internetovém prohlížeči na adrese https://vojkovice.munipolis.cz/, kde vyberte
kartu „Podněty a závady“. Následně vlevo na stránce je možno nahlásit podnět na mapě
či zobrazit mapu podnětů, jak ukazuje následující obrázek. 
Autor: Lukáš Koutný
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Kalendář soukromého zemědělce,
Vojkovice 1950
Na konci svého volebního období uvedu záměrně jedno z těžších
témat naší vojkovické historie.
Ony ty doby a časy se mohou měnit, ale některé principy zůstávají,
i když se tváří jinak a často je snaha je schovávat za principy dobra
a demokracie. Ale ony nakonec
stejně vyplavou. A šiřitelé lží mají
jako obvykle k ruce konfidenty,
kteří tu lež nosí a ta si vždy najde
okruh lidí, kteří ji chtějí slyšet, aniž
mají snahu se pídit po pravdě. Ta
je bůh ví proč nezajímá. Je to asi
jednodušší ...
Téma, kterého se z naší vojkovické historie dnes dotknu, je až příliš
osobní a adresné, než aby zaznělo
v podrobnějším rozlišení. K připomenutí si časů roku 1950 nám
musí stačit heslovité poznámky
jednoho ze soukromých zemědělců ve Vojkovicích, tak jak si je on
sám zaznamenal do svého kalenKalendář 1950
dáře a jak jsem je já dostal k nahlédnutí pro uchování vojkovické historie od paní Marie Bedřichové. Zemědělec pan
František Bedřich se do Vojkovic nastěhoval s manželkou Marií v roce 1947 do nemovitosti č.19., kde do roku 1945 bydleli Tauwinklovi (rodina, jejíž synové byli kněží,
mimochodem velmi zajímavé téma, ale někdy příště). Na čísle 19 bydleli Bedřichovi
až do roku 1962. Po příchodu do Vojkovic si prošli jistým neklidným procesem, který
se týkal v té době většiny nemovitostí, na něž se vydávala národní správa. Začali soukromě hospodařit jak na domě, tak na přidělených polnostech až do té doby, než na
ně na plno dopadlo normalizační kladivo jednoho z radikálně prosazovaných směrů
komunismu padesátých let: Kolektivizace!
Po revoluci v roce 1989 se samozřejmě všichni, kteří byli součástí něčeho takového,
snažili přestoupit na stranu poškozených, ale je jasné, že všichni tam stát nemohli.
Někteří mnohdy i se zbraní v ruce kolektivizaci prosazovali; ale pro nás by měl být
z hlediska historického bádání důležitý spíše ten destruktivní princip kolektivizace než
jeho adresné rozlišení.
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Plnění nařízených dodávek soukromého zemědělce do JZD, pro rok 1949:

Odevzdávka družstvu 1949
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Nicméně plnění ze strany pana Bedřicha v roce 1950 již neproběhlo. Hlavní úder
kampaně na kolektivizaci dosud nezapojených zemědělců přišel v létě 1950. Jak se
domněle uvádí v dopise MNV adresovanému nadřízenému orgánu v Brně: „Bedřich
klade odpor a někteří opovážlivě zvedají hlavu“. Šrouby okolo nich se začaly utahovat
a já pokračuji výpisy z kalendáře pana Bedřicha z roku 1950:
7. 2. Prvnička kráva byla u býka.
15. 3. Dnes jsme seli na vulgátě pšenici.
13. 4. Sázeli jsme brambory.
14. 4. Jdu k soudu.
18. 4. Dnes jsem oral u cihelny a taky Štekátle.
2. 5. Práce ve vinici.
10. 5. Konec jarních prací a plejeme řepu.
1. 6. Sečení jeteliny.
22. 6. Kopání řepy a kopání ve vinici.
15. 7. Začaly žně.
20. 7. Dnes mě zakázali svážet a mlátit, podle usnesení strany a národního výboru.
29. 7. Dostali jsme přípis o nuceném nájmu a zabavení veškeré sklizně a celého majetku, mrtvý a živý inventář.
4. 8. Moje obilí je dosud na polích a v dešti. Podal jsem odvolání proti nezákonnému zabavení majetku do kanceláře presidenta republiky.
16. 8. Předvolání k soudu.
18. 8. Dnes začali družstevníci mlátit naše obilí.
1. 9. Předvolání k soudu.
5. 9. Byl mě odebrán veškerý dobytek, 2 koně, 6 kusů hovězího a 5 kusů vepřového.
9. 9. Byly mě odebrány nádoby na víno, postroje na koně i vozy.
18. 9. Dnes nastupuji do práce do Zbrojovky do Líšně.
Záznamy z kalendáře jsou výstižné a jasné. Zvířata, sklizeň i stroje byly zabaveny
a skončily v jiných vojkovických usedlostech, které hospodařily již pod hlavičkou JZD.
Pan Bedřich byl varován, aby se nechal zaměstnat. Protože se dosud prezentoval jako
soukromý zemědělec a řádně plnil dodávky, neměl dosud jiného zaměstnání zapotřebí
a práce v zemědělství byla samozřejmě celodenní úvazek včetně víkendů. V září roku
1950 však již základ svého podnikání neměl, byl mu odebrán a logicky dodávky do
JZD plnit nemohl. Protože by byl okamžitě souzen za příživnictví, nechal se co nejdříve za pomoci paní Viktorie Branné z Vojkovic zaměstnat v Brně.
„Sledovali jsme naše koně, jak jezdí a pracují v JZD. Vždy, když s nimi jeli okolo
našeho domu, koně zatáčeli domů a nemohli je udržet. Nechtěli se naučit jezdit do jiné
statku. O koně se špatně starali, až k nám bylo slyšet, že mají hlad. Protože naše koně
zatáčeli při každé cestě okolo stále k nám domů, tak je nakonec 4.4. roku 1951 prodali
do JZD do Rajhradic.“
„Když nás nutili vstoupit do JZD, tak chodili vždycky pozdě večer. A kdy taky. Sedláci byli do večera na poli. Naučili jsme se zatahovat okna jako při náletech za Reichu.
Zavřeli jsme psa, aby neštěkal a dělali jsme, že nejsme doma ... co nám nevzal čert, nám
vzal kolchoz …. špatná doba …“
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Josef Bedřich 1949

… špatná doba je bohužel také součástí naší vojkovické historie. Připomínám ji opět
proto, že svoboda není, nebyla, a ze současného dění ve východní Evropě je patrné, že
ani nebude zadarmo. A nebude tomu jinak. Velmi kontroverzní bratři Mašínové uvedli, že se do Československa vrátí, až zde skončí všechen komunismus, ale ten čas ještě
nenastal. A já to mohu na základě svých zkušeností jen podepsat:
Richard Večeřa

Významná životní jubilea
Narozené děti od 1. 1. 2022 do 10. 7. 2022

		
Stella Tichá
2/18/2022
Tomáš Čupa
5/18/2022
Lucie Bittmanová
6/27/2022
Erik Poláček
6/27/2022
Jakub Myslikovjan
7/6/2022
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Jubilea od 1. 12. 2021 do 31. 7. 2022
Vladimír Kopčák
Věra Kopčáková
Miroslav Herman
Jaroslav Dostál
Libuše Zitterbartová
Pavla Šormová
Marie Korbičková
Libuše Skalská
Jaroslava Štaudová
Stanislava Poláková
Marie Horáčková
Zbyněk Pištěk
Olga Drabálková
Eva Janíčková
Ivan Pavlík
Václav Kadlec
Marie Kadlecová
Petr Vích
Ladislav Iránek
Anna Domesová
Petr Šindelář
Františka Nováková
Jarmila Zámečníková
Miroslav Stříž
Eva Vitulová
Jaromír Kubát
Jan Bárta
Leopold Kosina
Květoslava Kovarčíková
Zdeněk Veselý
Blanka Nováková
Gertruda Kleinová

65
65
65
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
75
75
75
75
75
75
75
75
75
80
80
80
80
81
81
81

Vlasta Kölblová
Vlastimila Drobílková
Jaromíra Franková
Anna Petráková
Anna Vavřiníková
Jaroslav Krišpín
Vratislav Pár
Marie Šulcová
Zdenka Divácká
Zdeňka Remková
Mikuláš Hamza
Marie Sosnarová
Miluše Janíčková
Marie Egerlová
Anděla Čupová

82
82
82
82
84
84
85
85
86
87
89
91
92
92
94

Úmrtí od 1. 12. 2021 do 31. 7. 2022
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Pavel Darolík
12/28/2021
Věra Waidhoferová
3/11/2022
Josef Šedivý
3/19/2022
Zdeňka Hausknechtová
6/4/2022
Miloslava Iránková
7/12/2022
Božena Maršálková
7/17/2022
		

Senior TAXI
ve správním obvodu ORP Židlochovice

Od pondělí, 4. 7. 2022 je spuštěn provoz nové služby Senior TAXI.
Tato služba je určena pro občany ze správního obvodu ORP Židlochovice, kteří již dovršili 65 let. Do správního obvodu ORP Židlochovice spadají obce Blučina, Bratčice, Holasice, Hrušovany, Ledce,
Medlov, Měnín, Moutnice, Nesvačilka, Nosislav, Opatovice, Otmarov,
Popovice, Přísnotice, Rajhrad, Rajhradice, Sobotovice, Syrovice, Těšany, Unkovice, Vojkovice, Žabčice, Žatčany a samozřejmě Židlochovice.
K využívání služby je nutné pořídit si průkazku Senior TAXI. Tu Vám
vydají pracovníci Komunitního centra Židlochovice na adrese Legionářská 950, Židlochovice. Průkazky jsou vydávány v pracovní dny od
8:00 do 13:00. Při vydání průkazky je nutné prokázat se občanským
průkazem či jiným dokladem totožnosti. Senior TAXI můžete využít
za libovolným účelem, ať již jde o cestu za rodinou, přáteli, na úřady, k lékaři, nebo na nákup, avšak pouze v rámci Správního obvodu
ORP Židlochovice (viz. seznam obcí výše). Za jednu jízdu zaplatíte 20
Kč, platit budete přímo ve voze řidiči Senior TAXI. Vystoupení z auta
(k lékaři, na nákup, návštěvu), je považováno za přerušení jízdy. Při
cestě zpět tedy opět zaplatíte 20 Kč. Cestu je nutné domluvit si den
předem na telefonním čísle Senior TAXI 737 303 005. Pro domluvu
volejte v pracovní dny v čase provozu služby, tj. od 7:00 do 16:00.
Pokud svoji cestu nedomluvíte den předem, budete přepraveni pouze,
pokud to dovolí aktuální kapacita. Službu můžete využít i při cestě
za hranice správního obvodu ORP Židlochovice, avšak za hranicemi
ORP Židlochovice zaplatíte již standardní taxu TAXI služby.
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