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Úvod 

 

 Ve své práci jsem chtěla přiblížit základní informace     

o činnosti samosprávy obce Vojkovice od počátku 20. století po 

současnost. Je to historie pro mnohé lidi neznámá a někdy také 

opomíjená, přesto velice zajímavá a v plné míře se jí dotýkaly 

události celostátní i celosvětové.     

 Ke své práci jsem mnoho pramenů získala od paní Boženy 

Kleinové, dlouholeté kronikářky obce Vojkovice. Byly to 

především kopie kronik obce z let 1979 – 1986 a 1988 a také 

studie o vývoji české školy ve Vojkovicích, zpracovaná        

u příležitosti 60. výročí založení školy. Na ni navazuje práce 

paní Ivy  Tycové a Jindřišky Mrázkové, která byla publikována 

k výročí 80 let založení české školy. Z těchto zdrojů jsem 

čerpala nejvíce informací. Tyto prameny jsou, ze všech pro mě 

dostupných, nejobjektivnější. Přesto i zde se objevují náznaky 

komunistické propagandy. K získání informací o životě obce 

v 1. polovině 20. století mi sloužily různé studie zpracované 

paní Boženou Kleinovou, které ale většinou nebyly z různých 

důvodů publikovány. Také v Židlochovickém zpravodaji čas od 

času vycházely velmi podrobné články o životě a dění v obci 

Vojkovice. Od 90. let 20.století vychází Vojkovický zpravodaj, 

ze kterého jsem čerpala při zpracovávání průběhu jednání      

o udělení práva používat prapor a erb obce. Součást mé práce 

tvoří také vzpomínky paní Boženy Saitlové a paní Boženy 

Kleinové, které mi pomohly pochopit pocity občanů v době 

integrace obcí Vojkovice a Židlochovice. Pro získání některých 

obecných údajů mi posloužil internet. 

 Ve své práci jsem se nejdříve stručně zabývala dřívějšími 

majiteli obce,vznikem vlastního jména obce a postupným 

osídlováním. Poté jsem zmínila důležité události, na které 

měla vliv samospráva, v letech 1900-1945. Hlavní část mé práce 

tvoří období od roku 1945, které jsem rozdělila na dvě části. 
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V první jsem shrnula fakta do roku 1980 a ve druhé jsem se 

věnovala otázce integrací obcí Vojkovice a  Židlochovice. 

Podle některých občanů právo používat prapor a erb obce 

definitivně uzavřelo období integrace, proto jsem se věnovala 

i boji za udělení tohoto práva.  Po první světové válce byla 

v obci založena česká škola, která se na rozvoji obce významně 

podílela. Snažila jsem se sledovat důležité mezníky ve  vývoji 

české školy, včetně školy mateřské, až do současného stavu. 

Samostatnou kapitolu jsem také věnovala JZD Jaslo, které podle 

mého názoru do života obce také významně zasahovalo.  

 Problematika samosprávy obce Vojkovice je samozřejmě 

složitá a podrobnější analýza by přesáhla rozsah zadané práce. 

Snažila jsem se však uvést nejdůležitější mně dostupná fakta. 
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1.Přehled vlastníků, název, vývoj osídlení 

 

 Archeologický výzkum v roce 1994 prokázal osídlení území 

obce Vojkovice již v mladší době kamenné.  

První písemná zmínka o Vojkovicích pochází z roku 1104, 

kdy náležely třebíčskému klášteru. Záznam z roku 1131 uvádí, 

že část polností patřila i brněnskému kostelu Sv. Michala. 

Větší část však až do roku 1474 vlastnil třebíčský klášter. 

 Po zrušení třebíčského kláštera Matyášem Korvínem v roce 

1474 změnily Vojkovice spolu s dalšími klášterními obcemi 

několikrát svého majitele. Za 2000 zlatých byly zastaveny 

Benešovi Černohorskému z Boskovic. V roce 1501 prodal Beneš 

Černohorský část svého majetku, včetně obce Vojkovice, 

Vilémovi z  Pernštejna, který je ihned připojil 

k židlochovskému panství. Pernštejnové toto panství vlastnili 

52 let. Po smrti Vratislava z Pernštejna majetky zdědil 

Bedřich ze Žerotína a jeho rod je spravoval až do smrti 

posledního příslušníka rodu roku 1616.  

 Jeho dědici odprodali panství s Vojkovicemi a 17 dalšími 

obcemi Adamu z Valdštejna na Hrádku nad Sázavou a Lovosicích. 

Po vymření Valdštejnů v roce 1697 přešlo panství na hraběte 

Sinzendorfa. Po jeho smrti  roku 1742 bylo panství prodáno 

hraběti Leopoldu Dietrichstejnovi a jeho rod je vlastnil až do 

roku 1819, kdy tento majetek koupil Albrecht, kníže      

Sasko-Těšínský, z rodu Habsburků.  

 Teprve po roce 1848 po zrušení roboty a dalších povinností 

k vrchnosti se Vojkovice staly samostatnou obcí v rámci 

soudního okresu Židlochovice a politického okresu Hustopeče. 

Zde zůstaly beze změny až do roku 1938. 

 V říjnu 1938 byly Vojkovice zahrnuty do druhého záboru, 

obsazeny německou armádou a připojeny k Velkoněmecké říši.   
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Po osvobození sovětskou armádou v dubnu 1945 se vrátily      

do Československa pod správu okresu Hustopeče.
1
 

  V letech 1949–1960 byla obec součástí okresu Židlochovice. 

Od roku 1960 patřily k okresu Brno-venkov, od roku 2003 do 

Jihomoravského kraje pod pověřené město Židlochovice. 
2
     

Během vývoje se různě proměňoval i název obce. V zápise 

z roku 1131 najdeme Voycouicih. V roce 1337 se v zápisech 

poprvé objevuje německý název Woikowicz, který byl používán 

vedle českého Vojkovice až do konce druhé světové války. 

V roce 1459 se poprvé v názvu Ves klášterní Vojkovice objevil 

tvar slova tak, jak ho známe dodnes. V 16. století se objevuje  

i záměna W za B, tedy Boykowitz. 

Ve středověku se počet obyvatel obce pohyboval mezi    

500-600. Před první světovou válkou údaj z roku 1910 uvádí 683 

obyvatel, po válce v roce 1921 to bylo 777 obyvatel. Údaje 

bezprostředně kolem 2. světové války se nedochovaly, v roce 

1950 obývalo Vojkovice 804 lidí. Hustota zalidnění obce se 

neustále mírně zvyšuje, v posledním desetiletí je patrný trend 

stěhování obyvatel Brna do menších vesnic. Aktuální údaje 

hovoří o 1080 obyvatelích.
 3
           

 

2. Vojkovice v letech 1900 – 1945 

 

 V letech 1916 – 1917 byla obec elektrifikována a dostala 

současné veřejné osvětlení. V roce 1917 vyhořel dřevěný 

válcový mlýn, ale už do roka byl postaven nový, modernější. 

 Do osudu obyvatel zasáhla tragicky 1. světová válka, z níž 

se nevrátilo 14 občanů německé národnosti a jeden muž české 

národnosti zemřel bezprostředně na válečná zranění.
4
   

                                                
1  Kleinová,B.:Stručná historie kostela a fary ve Vojkovicích, nedat., nestr. 
2 http://www.zidlochovicko.cz 30.10.2007 
3 Kleinová, B.:Vojkovice,rukopis, nedatováno. 

 
4 Židlochovický zpravodaj,Kleinová, B.: Vojkovice 1900-1945,               .    

Židlochovice,listopad 1980,nestr. 

 Židlochovický zpravodaj, Koníček, Z.: Národnostní poměry ve Vojkovicích                              

v letech 1938-1945,Židlochovice,březen 1988, nestr. 
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 V roce 1926 byla provedena parcelace velkostatkářské půdy. 

Rolníci se podle tehdejších zvyklostí dělili na láníky, kterým 

patřilo 85 měr, půlláníky, kteří vlastnili 45 měr, 

čtvrtláníky, na které připadalo 25 měr a domkaře, tedy nájemce 

obecní půdy u Židlochovic a farské půdy nad železnicí. 
5
 

  Ve 20.  letech měly Vojkovice 2 obchody s potravinami, 

řeznictví, 2 pohostinství, cukrárnu, pekařství, kovářství, 

zámečnictví, stolařství, krejčovství, ševcovství a holičství. 

Dále zde působil obecní hudebník, kostelník a hrobník. Za 

vesnicí směrem na Sobotovice stála obecní cihelna.  

 V roce 1900 ve Vojkovicích žilo 54 Čechů a 589 Němců. Při 

sčítání obyvatel v roce 1921 se přihlásilo 368 obyvatel 

k československé národnosti a 393 k německé národnosti. Podle 

dobových zápisů bylo německých rodin v obci pouze málo, větší 

část tvořily rodiny smíšené. V takových situacích se ale 

podřizovali spíše Češi, nezřídka se stávalo, že jedno dítě 

získalo národnost podle matky, druhé podle otce.
6
 

 Do konce 1. světové války v obci rozhodovali Němci, české 

menšina byla nucena posílat děti do německé školy. Kostel 

patřil nepsanou zásadou Němcům, Češi chodili na bohoslužby 

do Židlochovic. Zde  si také obstarávali veškeré nákupy, dokud 

nebyl ve Vojkovicích zřízen český obchod. Hasičský sbor patřil 

Němcům až do roku 1945, také knihovna a hřiště byly německé. 

V obci se scházel německý pěvecký sbor a dechová kapela. 

 Českou menšinu tvořili na začátku 20.století většinou 

zemědělští dělníci, drobní zemědělci, řemeslníci a zaměstnanci 

mlýna. Druhý den po vyhlášení Československé republiky převzal 

v obci správu rolník František Ryšavý. Několik dní poté se 

konal zápis dětí do české školy, přes nesouhlas Němců       

23. září 1919 začalo vyučování.
7
 

                                                
5
 Židlochovický zpravodaj, Koníček, Z.: Národnostní poměry ve Vojkovicích 

v letech 1938-1945,Židlochovice,březen 1988, nestr. 
6
 Židlochovický zpravodaj,Kleinová, B.: Vojkovice 1900-1945, Židlochovice, 

listopad 1980,nestr. 
7
  tamtéž 
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 Oporou českých obyvatel se stala Národní jednota 

v Žabovřeskách, která je hmotně podporovala a posilovala 

národní sebevědomí. Zajišťovala českým obyvatelům zaměstnání, 

aby se vymanili ze závislosti na německých rodinách, zakoupila 

v obci pozemek, z něhož první stavební místo určila české 

škole, další rozprodala levně Čechům a tak vznikla ryze česká 

Nádražní ulice. 

  15.ledna 1920 byla i ve Vojkovicích založena Národní 

jednota. Zásluhou jejích členů (příloha č.1) – Františka 

Ryšavého, Rudolfa Peška, Tomáše Horáčka, Josefa Beneše, 

Vojtěcha Kadly, Antonína Šulce, Jana Klímy a Václava Vágnera 

se neustále zvyšoval počet Čechů v obci. V roce 1938 zde žilo 

49% Čechů a při volbách získali 6 členů do obecní rady.  

 Tento vývoj situace zastavil příchod druhé světové války. 

Obec byla jako část Sudet připojena k Německu. Hranice 

vojkovického katastru u Hrušovan se přes noc stala státní 

hranicí, obec dostala závory a stráže. První měsíc po zabrání 

byla obec zcela uzavřena, dokonce ani vlaky zde nesměly 

zastavovat. Občané dojíždějící za prací si museli vyřídit 

propustky a chodit pěšky na nádraží do Rajhradu. Hodně českých 

rodin se vystěhovalo do nejbližších nezabraných obcí, zůstalo 

jen osmnáct rodin  zemědělců.
8
 

 Vojkovice byly politicky zařazeny do Kreis Nikolsburg 

(okres Mikulov) a Gau Niederdonau (župa Dolnodunajská). Jako 

platidlo byla ihned zavedena říšská marka.
9
 

 Po vypuknutí války odešlo mnoho mužů na frontu, celkem 

padlo na všech evropských frontách více než dvacet 

vojkovických vojáků. Asi 5 osob bylo nasazeno do pracovních 

organizací nebo do válečného průmyslu. Z politických důvodů 

byl zatčen cementář Josef Jeřábek, který byl poté v letech 

1943-1945 vězněn v koncentračním táboře Osvětim. Úbytek 

pracovních sil v zemědělství nahradili dva francouzští 

                                                
8
 Židlochovický zpravodaj,Kleinová, B.: Vojkovice 1900-1945, Židlochovice, 

listopad 1980,nestr. 
9
 tamtéž 
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zajatci, pět polských zajatců a deset Čechů z protektorátu, 

kteří zde byli totálně nasazeni.
10
 

 Stav zásobování byl do porážky u Stalingradu dostačující, 

poté se rychle zhoršoval.Od roku 1943 němečtí obyvatelé 

začínali tušit vojenské neúspěchy a ze strachu z následků 

několik vojkovických Němců spáchalo sebevraždu. Na jaře 1945 

většina Němců i s rodinami utekla před blížící se frontou na 

západ. 

 17. dubna 1945 se Rudá armáda od Hrušovan začala 

přibližovat k Vojkovicím. Cestu jim osvětloval požár rafinerie 

cukru a skladu potravin zapálený Němci. Do 21. hodiny 

projížděly obcí zbytky Němců ze Židlochovic. Cestu Rudé armádě 

zatarasili němečtí vojáci vyhozením mostu přes řeku Svratku. 

Obec byla osvobozena velmi rychle, následné boje ale trvaly 

ještě týden, než se definitivně podařilo prolomit německou 

obranu a projet vítězně obcí. Tyto boje si vyžádaly 23 padlých 

na straně Rudé armády.  

 Po osvobození Vojkovic nastal  příliv  nových obyvatel,  

obec se začala zásadně proměňovat. Okresní Revoluční Výbor 

jmenoval správním komisařem obce Karla Pachla, vojkovického 

občana, který v době okupace žil v Hrušovanech. Od 13.5.1945 

se stal předsedou MNV. 

Podle počtu potravinových lístků se později zjistilo, že  

v  prosinci 1945 žilo v obci 753 obyvatel.
 
 
11
 

 

3. Vojkovice v letech 1945 – 1980 

  

 V roce 1945 byla ve Vojkovicích založena KSČ a ostatní 

tehdejší politické strany. Během roku 1946 se vytvářelo zcela 

nové prostředí v obci. Některé bývalé německé rolnické 

usedlosti přešly do vlastnictví českých občanů, do obce se 

stěhovalo nové obyvatelstvo, znovu se vytvářelo politické dění 

                                                
10
 Židlochovický zpravodaj,Kleinová, B.: Vojkovice 1900-1945, 

Židlochovice,listopad 1980,nestr. 
11
  tamtéž 
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a začínaly působit některé politické a společenské spolky     

a organizace.  

 Novým předsedou MNV se stal Josef Tyc. V létě 1946 se 

sešel přípravný výbor k ustanovení Sokola, v září byl zvolen 

výbor, v jehož čele stanul Bedřich Kratochvíl. Přestavbou 

německé usedlosti byla vybudována sokolovna, která slouží 

dodnes jak pro sportovní vyžití, tak pro pořádání 

společenských akcí. 
12
 

 Na životě obce se projevily události února 1948. 10.března 

svolal akční výbor KSČ schůzi, kde byli zvoleni noví 

představitelé obce. Předsedou MNV se stal rolník František 

Furch.V roce 1949 byl zvolen Antonín Krátký, v letech       

1951 – 1954 ve funkci působil Josef Partyka a po něm Oldřich 

Sosnar. Druhé volby do MNV, které proběhly 19.5.1957 přinesly 

změnu. Oproti původně tříčlenné radě byla zvolena sedmičlenná, 

novým předsedou se stal Bohumil Karabec.
13
 

 V únoru 1949 bylo založeno strojní družstvo. V roce 1950 

založilo osm zemědělců jednotné zemědělské družstvo a začalo 

se tak budovat JZD Jaslo.  

V roce 1959 se slavnostně otevřelo kino, které promítalo 

až třikrát týdně a fungovalo do roku 1963. V šedesátých letech 

pracovaly ve Vojkovicích tyto společenské organizace: SČSP, 

ČSČK, Osvětová jizba, Sokol,ČSM, Svazarm, Svaz žen, Svaz 

rybářů, Myslivecké sdružení, ČSPO. 

 Dne 12.června 1960 se konaly volby do MNV, jednotlivé 

obvody odevzdaly svoje hlasy celkem 19 poslancům, předsedou se 

stal Jindřich Pelikán, který ve funkci setrval až do roku 

1976. Posledním předsedou byl po něm zvolen Vladimír Remek.
14
 

 V 60. letech se opravovala a rozšiřovala hlavní silnice. 

Zároveň se vybudoval nový most přes řeku Svratku, nevyhovující 

vojenský most postavený po válce byl stržen. V roce 1971 si 

občané Vojkovic postavili svépomocí samoobsluhu, 1974 byla 

                                                
12
 Kleinová,B.:Vojkovice 1945-1980,nedat., nestr. 

13
 Soukromý archiv B. Kleinové: Kronika obce Vojkovice 1979,s. 159,kopie.

 

14
 Kleinová,B.:Vojkovice 1945-1980,nedat., nestr. 
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zahájena stavba budovy MNV, jejíž slavnostní předání se konalo 

1.října 1976.(příloha č.2) Hodnota stavby v té době činila   

1,5 milionů korun. Hlavním organizátorem obou  akcí byl 

tajemník MNV Petr Bělík. V letech 1975 – 1976 obce Vojkovice, 

Židlochovice a Hrušovany vybudovaly skupinový vodovod. 
15
 

 
V roce 1979 pracovalo v obci 13 organizací Národní fronty. 

Výbor Národní fronty byl složen z pěti členů, jeho předsedou 

byl Bohumil Karabec. Organizace Národní fronty byly tyto: 

Socialistický svaz mládeže, Český svaz žen, Svaz požární 

ochrany, Český červený kříž,Svaz protifašistických bojovníků, 

Svaz československo-sovětského přátelství, TJ Sokol, České 

myslivecké sdružení, Český svaz chovatelů poštovních holubů, 

Český svaz chovatelů drobného hospodářského zvířectva, 

Dohlížecí výbor Jednoty, Český svaz zahrádkářů Šimlochy, Český 

svaz zahrádkářů Rozkvět. Při MNV také pracoval sbor pro 

občanské záležitosti, který zajišťoval vítání občánků, 

slavnostní předávání občanských průkazů a také blahopřání 

k významným životním jubileům.
16
     

               

4.Vojkovice v letech 1980-1989  

  

K 1.7.1980 probíhala druhá vlna slučování obcí. Ta 

neodrážela jen snahu o zjednodušení a zefektivnění státní 

správy, ale byla spíše jedním z projevů snahy o postupnou 

centralizaci moci. Státní reforma z roku 1980 vytvořila systém 

tzv. střediskových obcí, v nichž se v průběhu 80. let 

plánovaly a zčásti i uskutečňovaly různé investiční akce 

občanské vybavenosti, zatímco vzdálenější obce nezřídka 

upadaly a vylidňovaly se.
17
 

Tato centralizace měla pokračovat ještě v 90.letech. Téměř 

současně se změnou politického systému v roce 1989 se začaly 

projevovat snahy o opětovné rozdělení střediskových obcí, 

                                                
15 Kleinová,B.:Vojkovice 1945-1980,ned., nestr. 
16

  Soukromý archiv B. Kleinové: Kronika obce Vojkovice 1979,s. 159,kopie. 
17 ) www.soalitomerice.cz/onv_de_1.pdf 8.12.2007 
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jejichž nařízený vznik chápalo mnoho občanů připojených obcí 

jako křivdu. Na počátku 90. let se proto uskutečňovala v řadě  

obcí místní referenda, na jejichž základě se obce opět 

osamostatňovaly. 
18
 

 Předzvěstí slučování obcí Vojkovice a Židlochovice bylo 

sloučení jedné třídy základní školy se školou 

v Židlochovicích. S tímto však rodiče většinou souhlasili, 

protože počet dětí v ročníku nesplňoval kriteria pro otevření 

třídy ve Vojkovicích. 
19
 

O přípravě integrace Vojkovic s Židlochovicemi informoval 

členy rady MNV poslanec ONV Lubomír Spáčil na schůzi rady MNV  

5.října 1979.
 20 

15.2.1980 se konalo první plenární zasedání MNV za účasti 

aktivisty ONV Pastora. Poprvé se veřejně projednávala 

integrace obce Vojkovice s Židlochovicemi. Rada MNV dostala    

za úkol připravit časový harmonogram k integraci, která byla 

označena za nevyhnutelnou z celospolečenského hlediska        

a podobné slučování mělo probíhat po celé republice.  

 22.2.1980 se na zasedání rady MNV projednával návrh 

poslanců do rady MěNV Židlochovice, která měla začít pracovat 

od 1.7.1980. Navrženi byli: Antonín Rumpa, Vladimír Remek, 

MUDr. Josef Tyc, Zdeněk Veselý a Jaroslav Krišpín.
 21

 

 Místo obvyklých besed s mladými poslanci se také v tomto 

roce konaly pohovory se všemi poslanci MNV, protože 

po integraci obcí měli být zařazeni do různých komisí MěNV 

Židlochovice a jen malá část poslanců měla zůstat v OV č.4, 

který byl vytvořen z obce Vojkovice. 
22
 

17.3.1980 svolala VO KSČ veřejnou schůzi, aby projednala 

s občany připravované sloučení se Židlochovicemi. V debatě 

zodpovídal dotazy občanů zástupce ONV Brno-venkov, vedoucí 

                                                
18
 www.soalitomerice.cz/onv_de_1.pdf 8.12.2007 

19
 Vyprávění pamětníka: Božena Saitlová, narozena 17.9.1928, zaznamenáno    

13.12.2007. 
20
 Soukromý archiv B. Kleinové: Kronika obce Vojkovice 1979, s. 157, kopie 

21
 Soukromý archiv B. Kleinové: Kronika obce Vojkovice 1979, s. 158, kopie 

22
 Soukromý archiv B. Kleinové: Kronika obce Vojkovice 1980, s. 166, kopie  
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zemědělského odboru Bagár. Došlo ke zkreslení situace a od 

této chvíle se začalo mluvit o tzv. sloučení národních výborů, 

které nepostihne statut obce. Zkreslení podstaty akce trvalo 

až do jejího zakončení a způsobilo vlastně její bezproblémový 

vývoj.
23
V podstatě bylo ale o integraci rozhodnuto předem, 

občané byli na jednání přizváni jen formálně. Na jejich názor 

se nikdo neptal.
24 

 4.4.1980 se konalo druhé plenární zasedání MNV. Mělo 

projednávat integraci obce, jak také zněla úřední pozvánka, 

ovšem zápis ze zasedání zachytil jiný průběh: „Program: ... 6) 

Projednání sloučení MěNV Židlochovice a MNV Vojkovice 7)
25
 

Zařazení jednotlivých poslanců ve sloučeném NV...“ Na přímý 

dotaz občanů, jaká je rozdíl mezi sloučením NV a sloučením 

obcí odpovídal zástupce ONV Brno-venkov Bagár. Zdůraznil, že 

v našem případě jde o sloučení NV. A tak zmatení pojmů bylo 

úředně schváleno a poslanci po diskusi schválili sloučení NV. 

K integraci obcí bylo mnoho výhrad, veřejně i neveřejně 

pronesených, ovšem k integraci národních výborů nikdo výrazné 

námitky neměl. 
26
 

 2. plenární zasedání MNV také schválilo návrh složení 

sloučeného MěNV a zařazení jednotlivých poslanců MNV 

Vojkovice. Do rady MěNV Židlochovice byli navrženi: Antonín 

Rumpa, Vladimír Remek, MUDr. Josef Tyc, Jaroslav Krišpín. 

Antonín Rumpa byl navržen do funkce uvolněného tajemníka MěNV, 

Vladimír Remek do funkce předsedy občanského výboru Vojkovice 

OV č.4 a člen rady MěNV Josef Tyc a Jaroslav Krišpín do funkcí 

členů rady MěNV.
27
 

 

                                                
23
 Soukromý archiv B. Kleinové: Kronika obce Vojkovice 1980, s. 168, kopie 

24
 Vyprávění pamětníka: Božena Saitlová, narozena 17.9.1928, zaznamenáno 

13.12.2007 
25
  Soukromý archiv B. Kleinové: Kronika obcde Vojkovice 1980, s. 170, 

kopie. 
26
 Teprve později si všichni zodpovědní činitelé ujasnili pojmy a dodatečně 

se za zaměňování pojmů omlouval i zástupce ONV na mimořádném zasedání rady 

dne 24.4. Soukromý archiv B. Kleinové: Kronika obce Vojkovice 1980,s. 

170,kopie.  
27
 tamtéž 



 16 

 

Občanský výbor ve Vojkovicích : 

Vladimír Remek: předseda 

Věra Mikeštíková: tajemník  

Jan Frank: místopředseda 

Pavel Klein: propagace a informace 

Petr Bělík: civilní obrana 

Zdeněk Veselý: brigádnický a stavební referent           

JUDr. Miroslava Vítová: ochrana veřejného pořádku  

Věra Laštůvková: občanské záležitosti 

Helena Vágnerová: mládež 

Komise MěNV Židlochovice:  

Jarmila Švábíková: školská 

Anna Tomanová: zdravotní  

Zdeněk Vyklický: veřejný pořádek 

Antonie Schafferová: zemědělská 

Hedvika Růžičková: zemědělská 

Vlasta Kölblová: finanční 

Ladislav Šulc: bytová 

Stanislav Provázek: stavební 

Miroslav Bohatý: stavební 

ing. Václav Kadlec: sport a mládež  

Radislav Papoušek: obchod a cestovní ruch  

Alois Dobrovolný: revizní a kontrolní  

Milada Hanzlíková: výbor lidové kontroly 

Jiří Bureš: výbor lidové kontroly 

Zařazeni nebyli: Rostislav Furch a Josef Vyskočil.
28
 

 13.6 se konalo třetí a zároveň  poslední plenární zasedání  

MNV Vojkovice. Hodnotilo nejen činnost za 1. pololetí roku 

1980, ale i činnost NV Vojkovice od začátku volebního období. 

Tajemník  MNV Antonín Rumpa hodnotil kladně práci poslanců 

MNV, jejich aktivitu i dobré dosažené výsledky. Čestná uznání 

a plakety obdrželi poslanci: Petr Bělík, Bohumil Karabec,  

                                                
28
 Soukromý archiv B. Kleinové: Kronika obce Vojkovice 1980,s. 170,kopie  
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Věra Mikeštíková, Vladimír Remek, Hedvika Růžičková, Jarmila 

Švabíková.
29
 

 Poslední zasedání rady MNV Vojkovice se konalo 27.6.1980. 

Inventarizační komise pod vedením Petra Bělíka provedla 

inventarizaci majetku MNV. K 1.7.1980 byly veškeré materiály 

MNV předány MěNV Židlochovice. Po jednání s MěNV Židlochovice 

bylo rozhodnuto o umístění zvláštní školy ze Židlochovic     

v 1. poschodí budovy bývalého MNV přechodně do doby, než se 

uskuteční generální oprava školní budovy v Židlochovicích, kde 

se na směny učilo i v nejnižších třídách. O prázdninách byl 

přepažen velký sál a provedeny některé další opravy, po nichž 

vznikly v 1. poschodí tři poměrně prostorné třídy. Občané 

Vojkovic s touto akcí nesouhlasili, protože generální oprava 

vojkovické školy, jejíž budova byla ve značně zchátralém stavu 

musela počkat až po ukončení akce v Židlochovicích. Budova 

bývalého MNV měla sloužit vojkovické škole.
30

 

 Už při zahájení jednání o připravované integraci se lidé  

nejvíce obávali zastavení dalšího rozvoje obce.               

V rozhodujících chvílích se zasedání a besed účastnila 

naprostá většina obyvatel Vojkovic. Cílené zaměňování pojmů 

nakonec způsobilo, že se veřejné mínění na čas uklidnilo, lidé 

se začali zajímat hlavně o to, jak moc se zpomalí vyřizování 

různých úředních žádostí, když se musí s každou drobností 

jezdit do Židlochovic.  

  Nesouhlas  s integrací obcí se ve veřejnosti zvýšil dvěma 

úředními zásahy – velkou tabulí s nápisem Zvláštní škola     

na budově bývalého MNV a tabulí za obcí, kde byly Vojkovice 

označeny jako místní část Židlochovic, i když označení jiných 

integrovaných obcí toto označení neneslo. Rostoucí vlna nevole 

byla nakonec vyslyšena a ukazatele za obcí vyměněny.  

Nově na nich stálo Židlochovice Vojkovice. 
31
 

                                                
29
 Soukromý archiv B. Kleinové: Kronika obce Vojkovice 1980, s. 171, kopie. 

30
 Soukromý archiv B. Kleinové: Kronika obce Vojkovice 1980,s. 174,kopie  

31
 Vyprávění

 
pamětníka: Božena Saitlová, narozena 17.9.1928, zaznamenáno 

13.12.2007 
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26.června 1980 se konalo v sále Národního domu 

v Židlochovicích první společné zasedání sloučeného MěNV. 

Projednalo a schválilo návrh vedoucích funkcionářů, členů 

rady, komisí MěNV a občanských výborů. Rada MěNV Židlochovice 

měla pracovat ve složení: 

Zdeněk Chmel: předseda 

Milan Šíbl: náměstek předsedy a předseda komise finanční        

a plánovací  

Antonín Rumpa: tajemník MěNV 

Vladimír Remek: předseda OV č.4 

Josef Klein: předseda komise pro výstavbu 

Milan Košar: předseda komise bytové a dopravy  

Miroslav Karpíšek: předseda komise obchodu, cestovního ruchu  

a místního hospodářství 

ing. Bohumil Pletánek: předseda komise školské a kulturní 

MUDr. Josef Tyc: předseda komise školské a zdravotní   

Karel Suchánek: předseda komise zemědělské 

Věra Domesová: předsedkyně komise pro ochranu veřejného 

pořádku 

Ladislav Šípek:předseda komise pro mládež a tělesnou výchovu 

Jana Remundová předsedkyně sboru pro občanské záležitosti. 

  Z obce Vojkovice, teď  už místní části, byli 3 členové 

rady MěNV. Původní návrh členů různých komisí se průběžně 

měnil, a tedy i zařazení poslanců z bývalého MNV Vojkovice. 

V každé komisi však byli zástupci Vojkovic. Byli zařazeni 

všichni poslanci.
32
 

 11.9.1980 se plenárního zasedání MěNV Židlochovice poprvé 

zúčastnili i jeho noví členové – občané bývalých Vojkovic. 

Program se zaměřil na pořádek a čistotu města v podzimním 

období. Naši poslanci se již zapojili do práce různých 

komisí.
33
 

                                                
32

 Soukromý archiv B. Kleinové: Kronika obce Vojkovice 1980,s. 175,kopie 
33 Soukromý archiv B. Kleinové: Kronika obce Vojkovice 1980,s. 177,kopie 
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  23.10. se na veřejné schůzi KSČ projednávalo plnění 

volebního programu v roce 1980, tentokrát už za účasti 

zástupců MěNV Židlochovice. Na účasti občanů se projevil 

pokles zájmu o věci veřejné, i když se MěNV snažil od začátku 

řešit všechny problémy společně.
34
 

 Občané tyto změny v naprosté většině hodnotili negativně. 

Potvrdily se i obavy o zastavení nebo alespoň výrazné 

zpomalení rozvoje obce. Vojkovice v té době na rozdíl od 

Židlochovic měly dokončené předláždění chodníků a ve fázi 

plánování byla plynofikace. Přípravné práce byly ale záměrně 

zdržovány a nakonec úplně pozastaveny a investice převedeny do 

Židlochovic. Výrazně se zhoršila péče o památky. Zpomalilo se 

i vydávání stavebních povolení a plánované opravy budovy 

základní školy a stavba budovy mateřské školy. Po přestěhování 

mateřské školy stará budova přešla pod majetek Židlochovic. 

Rozdíl občané vnímali i při samotném vyřizování úředních 

žádostí na MěNV. 
35
 

 

5. Vojkovice od roku 1989 

  

Bezprostředně po revolučních událostech  17.listopadu 1989 

se ve Vojkovicích objevují snahy, které o něco později vedly 

k založení Občanského fóra. 1.ledna 1990 proběhla první ještě 

neoficiální schůze. Postupně se připojovali další občané, také 

se konaly pravidelně hovory s občany. K zakladatelům 

Občanského fóra patřili především RNDr. Ivan Pavlík, Leoš 

Janíček, ing. Ivan Vitula, Karel Klein a Karla Jarošová. 

V únoru se konala schůze v budově starého MNV č.p.20. Nová 

budova byla totiž stále v majetku obce Židlochovice a sídlila 

na ní zvláštní škola. 
36
 

                                                
34 Soukromý archiv B. Kleinové: Kronika obce Vojkovice 1980,s. 178,kopie 
35 Vyprávění pamětníka: Božena Saitlová, narozena 17.9.1928, zaznamenáno 

13.12.2007. 
36
Vyprávění pamětníka: Božena Kleinová, narozena 28.1.1949, zaznamenáno 

5.1.2008. 
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 Na dalším velkém shromáždění, kam byli pozváni všichni 

občané se stanovilo osamostatnění od obce Židlochovice jako 

hlavní cíl a ihned se pro to zahájily potřebné kroky. Hlavním 

mluvčím se stal RNDr. Ivan Pavlík. V podstatě se využilo 

momentu překvapení, protože nikdo tak rychlou a rozhodnou 

iniciativu neočekával. 1.března 1990 bylo osamostatnění již 

úředně potvrzeno. Další integrované obce, které reagovaly 

pomaleji už musely vést podstatně složitější a zdlouhavější 

jednání.
37
 

 Následovaly jakési neoficiální volby do obecního     

zastupitelstva, kde byl starostou obce zvolen RNDr. Ivan 

Pavlík. Nejdříve bylo nutné zřídit nebo doplnit komise 

potřebné pro obnovení společenského a politického života obce. 

Vznikly tak například komise školská, kulturní, zdravotní     

a sociální, finanční. Zemědělská komise v čele s předsedou 

MVDr. Františkem Novákem měla vést jednání s JZD o majetkovém 

vypořádání, v této oblasti se však dobrých výsledků nedosáhlo, 

přestože se začali angažovat i dříve pasivní občané. V červnu 

1990 se konaly celostátní volby do obecních zastupitelstev, 

které v obci jen potvrdily již dříve zvolené zástupce. 

 Do roku 1991 probíhalo finanční a majetkové vypořádání 

s Židlochovicemi. V době integrace totiž veškerý majetek zcela 

přešel pod správu Židlochovic. Jednání provázela řada 

nejasností, které často vznikaly rozdílným výkladem stejných 

vyhlášek. K 1.září 1990 byla Vojkovicím vrácena budova MNV. 

Zvláštní škola Židlochovice na necelý rok přesídlila do staré 

budovy MNV v domě č.p. 20. Volné prostory v prvním 

patře budovy bývalého MNV, nyní Obecního úřadu Vojkovice, 

začaly být využívány jako ordinace dětského a praktického 

lékaře, přestěhovala se sem také obecní knihovna, vybudoval se 

Klub důchodců a kadeřnictví.
38
 

                                                
37 Vyprávění pamětníka: Božena Kleinová, narozena 28.1.1949, zaznamenáno 

5.1.2008. 
38 tamtéž 
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 Nejsložitější jednání probíhala kolem koupaliště 

Vojkovice, které se budovalo v 2.polovině 80.let ze společného 

finančního fondu Vojkovic a Židlochovic, ovšem na pozemcích 

patřících katastru obce Vojkovice. Chyběla veškerá 

dokumentace, protože se ztratily stavební deníky. Větší část 

majetku nakonec připadla Židlochovicím a tato otázka není 

stále definitivně dořešena.
39
 

  Další jednání probíhala s bývalým Okresním národním 

výborem. Obec musela odkoupit některé pozemní komunikace, 

které výbor odmítl vrátit. Některé budovy si obec mohla pouze 

pronajímat a poté byly prodány soukromým subjektům. 

 V letech 1991 – 1992 se také pátralo po litinové soše 

Josefa II.(příloha č.3), kterou obec Židlochovice prodala. 

Díky informacím jednoho židlochovického občana se podařilo 

památku navrátit. 

V roce 1993 se obnovila jednání o plynofikaci obce. Při 

jejím provádění se zároveň položily kabely pro telefonní síť  

a kabelovou televizi. V roce 1996 se začalo uvažovat          

o výstavbě kanalizační sítě a čistírny odpadních vod. 

Z praktických důvodů se nakonec přistoupilo k připojení obce 

na ČOV Židlochovice. 

Na počátku 90. let obec prožila obrovský rozvoj soukromého 

podnikání a různých aktivit občanů. Nově vnikly čtyři obchody 

s potravinami, obchod se smíšeným zbožím, prodejna textilu, 

prodejna motorových pil a zahradní techniky,  činnost zahájilo 

stolařství, kovovýroba a keramická dílna, otevřeno bylo 

několik restaurací, Zdeněk Veselý založil stavební firmu 

PROVES. Vznikla řada zájmových a společenských organizací, 

pořádaly se výstavy a kulturní akce, obec často organizovala 

zájezdy do Brna na divadelní představení. 

Více se začalo dbát o životní prostředí a veřejnou zeleň. 

V lokalitě za mlýnem se vysadila třešňová alej a vytvořila 

                                                
39

  Vyprávění pamětníka: Božena Kleinová, narozena 28.1.1949, zaznamenáno 
5.1.2008. 
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specifická biokultura, parčík na návsi také získal novou 

podobu.
 40
 

V roce 1996 se zastupitelstvo obce rozhodlo požádat       

o udělení práva používat prapor a erb obce. Bylo dodáno 

několik různých návrhů, o nichž zastupitelstvo obce hlasovalo. 

Podle prvního schváleného návrhu měl mít erb červený štít 

kosmo dělený zlatou radlicí, v dolním poli se zlatý 

kolem.(příloha č.4) Prapor mělo  tvořit sedm šikmých pruhů, 

střídavě červených a žlutých v poměru 1:1:1:1:1:1:1. Poměr 

šířky k délce listu je 2:3. Tento  návrh erbu vycházel 

z nejstarší pečeti, jejíž prvky uspořádal novým 

způsobem.(příloha č.5) Kolo bylo odkazem na zdejší velký vodní 

mlýn i atributem svaté Kateřiny, radlice vypovídala           

o dominantním zaměstnání obyvatel obce v minulosti i dnes. 

Barvy byly převzaty ze současného znaku města Židlochovice, 

jehož součástí byly přechodně i Vojkovice. Červená barva bývá 

užívána pro erby spjaté s vojenskými událostmi, a ve jménu 

obce se objevuje, ať už přímo nebo prostřednictvím osobního 

jména kmene „voj“. Prapor barevně vychází z erbu obce, jeho 

členění opakuje erb šlechtického rodu Nosů z Vojkovic. Tento 

rod měl ve štítě dva šikmé pruhy, barvy dnes už nejsou známy. 

Návrh předložil Mgr. Robert Keprt. Erb i prapor byly schváleny 

zastupiteli 9.května 1996 

 15.5. 1996  požádal OÚ předsedkyni heraldické komise při 

Parlamentu ČR o projednání návrhu erbu a praporu obce 

Vojkovice. 20.března 1997 se podvýbor pro heraldiku žádostí 

zabýval a rozhodl se žádost nedoporučit. Dne 2.4.1997 obdrželi 

zastupitelé k navrženému erbu zamítavé stanovisko podvýboru  

pro heraldiku. Navrhovatel Mgr. Keprt byl podvýborem požádán, 

aby předložil jiný návrh, který by byl v souladu s představami 

jeho členů.
 41
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  Druhá navržená varianta byla rovněž předmětem tajného 

hlasování obecního zastupitelstva dne 9.5.1997 a získala druhý 

největší počet hlasů. Nový erb měl v červeném štítě doleva 

položený rošt, pod ním vozové kolo, vše zlaté. (příloha č. 6.) 

Prapor  tvoří sedm šikmých pruhů, střídavě červených           

a žlutých. Poměr šířky k délce listu je 2:3.(příloha č. 7) 

Podvýbor pro heraldiku se dne 15.4.1997 zabýval žádostí       

o přiznání znaku a praporu obci a doporučil, aby symboly byly 

v navrhované době uděleny.
 42

 

 V současné době působí ve funkci starosty obce Karel 

Klein, místostarostou je Jindřich Toman. Zastupitelstvo 

pracuje ve složení Ivan Pavlík, Leoš Janíček, Zdeněk Veselý, 

Libor Mikeštík, Petr Kolegar, Pavel Špicar, Jarmila Kresová, 

Monika Valášková, Radim Hanzlík, Richard Večeřa, Božena 

Kleinová, Miroslava Drobílková, Marie Iránková 
43
 

 

6.Z historie české školy ve Vojkovicích  

6.1 Základní škola 

 Zápis dětí do české školy se konal několik dní po 

vyhlášení Československé republiky. Vyučování začalo 23.9.1919 

a  školu navštěvovalo 28 žáků. Nejdříve byla umístěna v domě 

č.p. 43.(příloha č.8) 25.srpna 1925 byla slavnostně otevřena 

nová budova české školy.(příloha č. 9, 10) Pozemek zakoupila 

Národní jednota v Žabovřeskách. Stavba trvala pouze jeden 

rok.
44
 

 Prvním menšinovým učitelem byl Antonín Šulc. Ve 

Vojkovicích působil dva roky. Po celou dobu své činnosti vedl 

boj o každé české dítě zapsané do německé školy. Prosazoval, 

že české děti patří do české školy, i když jeho rodiče třeba 

zaměstnává německá rodina. I ostatní učitelé na menšinové 
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škole – Jan Beran a Felix Hrdlička - patřili k organizátorům 

kulturního a politického života obce.
45
 

 Roku 1934 přichází na školu jako řídící učitel Robert 

Máca. Byl vynikajícím učitelem, také se angažoval             

v záležitostech české menšiny. 9. října 1938 byl vyzván našimi 

vojenskými činiteli, aby opustil obec, neboť byla na výslovné 

přání německých obyvatel zahrnuta do druhé vlny záboru a brzy 

na to obsazena německou armádou. Okamžitě se začalo pracovat 

na vyklizení školní budovy, která po celou dobu okupace 

sloužila německé škole.  Robert Máca několik měsíců působil   

v Holasicíh jako řídící učitel. V roce 1942 byl  za Prvního 

stanného práva zatčen ve svém dalším působišti  v Brněnských 

Ivanovicích a za účast v odboji 21.6.1942 popraven 

v Kaunicových kolejích. Jeho památku připomíná pamětní deska 

odhalená v budově školy 26.října 1947 a jméno ulice vybudované 

v 70. letech 20. století. 
46
 

 Česká menšinová škola zanikla v září 1938. Děti musely 

navštěvovat německou školu. Česká škola byla opět obnovena 

28.května 1945, řídícím učitelem se stal Felix Hrdlička za 

Židlochovic. Vyučovalo se ve dvou třídách.
47
  

Od 1.června 1945 byl řídícím učitelem jmenován Jarmil 

Hlaváček. Školu navštěvovalo 54 českých dětí. 17 německých 

děti chodilo do zvláštní třídy. Všichni žáci byli povinně 

organizováni v Československém červeném kříži a museli se 

aktivně podílet na obnově celé obce včetně školní budovy, 

která byla ve válce zasažena několika granáty a veškeré školní 

sbírky byly zničeny. Také bylo potřeba pomáhat se zásobováním 

školy dřevem. Kvůli  nedostatku paliva se vytápěla pouze jedna 

třída, kde se střídaly všechny ročníky. Z darů okolních škol 
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učitelé pomalu doplňovali školní knihovnu a obstarávali 

učebnice. Na konci června roku 1946 proběhl ve škole „Týden 

dětských radovánek“, děti v rámci této akce navštívily např. 

okresní muzeum v Židlochovicích. V březnu roku 1947 přijelo do 

Vojkovic 16 dětí z Volyně, jejich otcové zde zůstali po 

osvobození. Vyučovacím jazykem pro ně byla ukrajinština, 

navštěvovaly zvláštní třídu.
48
  

 O prázdninách roku 1947 se začal budovat školní vodovod. 

Stavbu provázel nedostatek finančních prostředků, investice 

vyžadovala 60.000 Kčs, škola měla k dispozici pouze       

24.400 Kčs. Stavba byla dokončena díky finanční pomoci 

několika bohatých vojkovických rodin rolníků. V létě 1948 pak 

byly dokončeny opravy školní budovy , včetně nového nábytku   

a vybavení učeben. Finanční náklady byly částečně pokryty 

dotacemi z Ministerstva školství, věd a umění.V dalších letech  

byly také  zakoupeny učebnice podle nejnovějších osnov 

podávající systematický výklad učiva.  

 3.9.1949 bylo při škole založeno SRPŠ. 15.3.1952 vznikla 

Pionýrská organizace, do které vstoupilo 14 žáků. První 

slavnostní slib se uskutečnil 9.3.1953 při oslavách MDŽ.   

V únoru 1953 bylo povoleno zřízení školní družiny pro děti 

zaměstnaných matek, školní jídelna ale stále chyběla, děti se 

stravovaly v mateřské škole.  

 Ve školním roce 1960 – 1961 zvýšilo ministerstvo dotace 

pro základní školy  a žáci dostali poprvé zdarma učebnice     

a školní pomůcky.  Ve školním roce 1963 – 1964 byla kvůli 

nízkému počtu žáků 5. třída přeřazena do Židlochovic, ze 

stejného důvodu se také v roce 1965 nepodařilo nacvičit 

sestavu  na spartakiádu.  Ve školním roce 1969  - 1970 školu 

navštěvovalo pouze 37 dětí, což je nejméně v celé její 

historii. 
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 31. srpna 1967 odešel do důchodu po 22 letém působení 

řídící učitel Jarmil Hlaváček, na jeho místo nastoupil od 

1.9.1967 Václav Konvica. Po dvou letech byl přeložen na ZDŠ 

Přísnotice a do Vojkovic přišla jako řídící učitelka Marie 

Helmová, která zde působila až do 30.6.1985.
49
 

       Na konci 60. let se začal projevovat havarijní stav 

školní budovy, která od svého vzniku neprošla žádnou důkladnou 

rekonstrukcí, kromě nezbytných oprav po válce a zavedení 

ústředního topení. Nutná byla hlavně výměna oken, okapů       

a oprava střechy. Na počátku roku 1971 proběhly volby do 

zastupitelských orgánů, ve volebních programech stran se 

objevila i plánovaná rekonstrukce školy, celková realizace 

však přesahovala kompetence MNV.
50
 

 V průběhu 70. let se opět modernizoval způsob výuky       

i materiální vybavení školy. Úpravou dosavadního školního bytu 

se získala další třída. Ve školním roce 1976–1977 došlo 

k reformě školství, která zavedla osmiletou školní docházku, 

na prvním stupni tedy byly pouze čtyři ročníky.  

 V roce 1980 byl MNV Vojkovice sloučen s MNV Židlochovice, 

tím se Vojkovice v podstatě staly městskou částí. Zpomalily se 

plánované stavební úpravy. Na jaře 1981 byla dokončena 

projektová dokumentace opravy budovy a po zahájení prací se 

vyučovalo ve značně stísněných podmínkách v budově bývalého 

MNV. Práce byly dokončeny s dvouletým zpožděním 30.6.1987. 

Sedlová střecha byla nahrazena rovnou, zmizela členitá fasáda 

z červených lícových cihel, budova byla v pravé části zvýšena 

o jedno podlaží.  

 V roce 1987 došlo ke změně organizace školy a jejímu 

částečnému spojení se Židlochovicemi. Ve Vojkovicích zůstal  

1. ročník pod vedením bývalé ředitelky Věnceslavy Žákové, od 

1.září 1988 pak budova sloužila jako detašované pracoviště 

Základní školy Židlochovice, Tyršova 611. 
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 Po roce 1989 začalo vyjednávání o oddělení Vojkovic od 

Židlochovic a znovu se zřídila Základní škola Vojkovice. Škola 

byla dvojtřídní s jedním oddělením školní družiny. Znovu se 

také začalo vyučovat náboženství. Na konci školního roku   

1990- 1991 odešla do důchodu ředitelka Věnceslava Žáková a na 

její místo byla jmenována Svatava Hájková. Škola se stala 

trojtřídní se všemi ročníky 1. stupně ZŠ a jedním oddělením 

školní družiny. V tomto školním roce se opět přešlo na 

povinnou devítiletou docházku, ve škole se také začal vyučovat 

anglický jazyk.
51
 

 Od roku 1996 působila jako ředitelka školy Jindřiška 

Mrázková, která navázala aktivní spolupráci s obecním úřadem   

a získala tak další prostředky k zajištění lepších podmínek. 

Ve všech ročnících začalo vyučování probíhat podle 

vzdělávacího programu 16 847/96-2 Základní škola. V roce 2006 

proběhlo sloučení základní a mateřské školy v jeden právní 

subjekt Základní škola Vojkovice. Od října 2007 působí ve 

funkci ředitelky školy Libuše Matyášová.
 52
 

 

6.2 Mateřská škola 

 

Mateřská škola byla zřízena už v roce 1920 a to při české 

menšinové škole ve stejné budově. V říjnu 1938 zanikla a byla 

znovu obnovena v roce 1945 v domě č.p. 43. Na začátku školního 

roku 1945–1946 byla přemístěna do přízemí budovy bývalé 

německé školy v domě č.p. 34. Od 1.března 1947 se správa 

mateřské školy osamostatnila. Do té doby patřila pod základní 

školu a jejího řídícího učitele, nyní se její ředitelkou stala 

Marie Pešková.
53
 

 Provoz mateřské školy se do velké míry řídil potřebami 

rodičů, například v době žňových prací byl zaveden provoz 

celodenní, včetně stravování. Při nutných opravách            
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a rekonstrukcích se do práce zapojovali občané obce. Patronát 

nad školou mělo JZD Jaslo, které pomáhalo se zásobováním 

školní kuchyně, financemi a také každoročně přispívaly 

organizace SRPŠ, DV, ČSŽ a MNV.
54
  

 V lednu 1979 bylo na zasedání MNV rozhodnuto o přípravě 

stavby nové budovy mateřské školy. Rodičům, jejichž děti školu 

v té době navštěvovaly bylo uděleno k odpracování            

20 brigádnických hodin.
55
 V dubnu byla potom zřízena Komise pro 

výstavbu mateřské školy, pracovala ve složení Vladimír Remek, 

Antonín Rumpa, Stanislav Provázek, Zdeněk Veselý, Miroslav 

Bohatý, Petr Bělík a František Hanzlík.
 10)56

 Na začátku roku 

1980 projektový ústav Brno vypracoval projekt na stavbu 

mateřské školy. Jeho cena byla 66 868 Kčs.
 57

 

 V únoru plánovací odbor ONV rozhodl o odsunu stavby, akce 

nebyla zahrnuta do plánu na rok 1980.
 58

 Vojkovice měly dostat 

příslib na zahájení stavby za podmínky, že Závody Gustava 

Klimenta v Hrušovanech budou stavbu dotovat částkou        

600 000 Kčs.
59
      

 V lednu 1981 byla pro místní část Vojkovice plánovacím 

výborem ONV v „akci Z“ schválena stavba mateřské školy o dvou 

odděleních. Z prostředků Závodů Gustava Klimenta bylo 

poskytnuto 480 000 Kčs. Jako stavební dozor stanovila komise 

Zdeňka Veselého.
60
   

 Stavební parcela se začala připravovat od února 1981. 

Rodiče dětí, které mateřskou školu navštěvovaly museli       

na stavbě povinně odpracovat 40 brigádnických hodin na jedno 

dítě, na dvě děti to potom bylo 60 hodin. V opačném případě 

jejich děti nebyly do mateřské školy přijaty. Brigád se také 

účastnila místní mládež a důchodci. Práce brzdila malá        
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a nerovnoměrná účast na těchto brigádách a také zpožďování 

dodávek a prací odborných firem. 

 Stavba byla zkolaudována na konci roku 1984, termín 

slavnostního otevření se posunul z původně plánovaného 

1.1.1985 na 12.3.1985.
61
 

 

7. JZD Jaslo 

 

JZD Jaslo se začalo budovat roku 1950, kdy osm zemědělců 

založilo jednotné zemědělské družstvo. Brzy přešlo na 2.typ   

a získalo další členy, celkem 83 členů obdělávalo 187ha půdy.
62
 

 17.května 1951 proběhl za pomoci žáků místní základní 

školy první hledací den v protimandelinkové službě, nebyla 

nalezena žádná mandelinka, také probíhal  sběr chroustů 

z ovocných stromů. Tohoto hmyzu se nasbíralo 380 litrů za tři 

dny. V následujícím roce bylo nalezeno 16 mandelinek, což bylo 

označeno za hromadný výskyt a okamžitě se zavedla opatření 

proti dalšímu šíření.
63
  

 V roce 1951 také družstvo přešlo na 3.typ, vybudoval se 

kravín a vepřín. V roce 1952 byl proveden nátlakový nábor 

nových členů, nevstoupit se odvážilo pouze sedm rolníků. 

V roce 1953 nastala vlivem špatné organizace krize družstva, 

většina jeho členů proto opět vystoupila. V roce 1959 se pak 

družstvo potýkalo s vysokým zadlužením a velmi nízkými výnosy. 

V roce 1960 do družstva opět vstoupili poslední rolníci, byl 

tak  ukončen proces socializace vesnice. Družstvo nadále 

využívalo pomoci žáků místní základní školy, organizovalo 

různé letní brigády na pomocné práce. 

     27.12.1960 se potvrdil výskyt slintavky u krav ve starém 

kravíně, okamžitě byla zavedena přísná hygienická               

a bezpečnostní opatření, která na nějakou doby zcela ochromila 
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život obce. Nesměly zde zastavovat ani vlaky a projíždět auta, 

byla uzavřena škola. 

 23.2.1962 bylo vytvořeno JZD Jaslo, a to sloučením JZD 

Vojkovice, Židlochovice a Holasice. Předsedou se stal Oldřich 

Solanský, správa JZD zůstala ve Vojkovicích.    

  V létě 1965 postihla obec bouřka a přívalové deště 

s krupobitím,které zničily 30 % úrody. V okolních obcích byly 

škody téměř 100%, JZD nemuselo plnit dodávky obilí.  

 Roku 1974 se k JZD Jaslo připojilo JZD Blučina a v roce 

1977 JZD Rajhradice, vznikla tak plocha o rozloze 4460ha.    

Do funkce předsedy byl zvolen poslance ČNR František Kugler, 

správní středisko přešlo do Blučiny, ve Vojkovicích zůstala 

rostlinná i živočišná výroba a opravářské dílny. 
64
   

 Sjednocená JZD Židlochovice, Vojkovice, Holasice, Blučina 

a Rajhradice pak pod názvem JZD Jaslo hospodařila na půdě     

o rozloze 4 4460ha půdy, z čehož orná půda zabírala 4000ha, 

100ha připadalo na vinice a 70ha pak tvořily sady, převážně 

meruňkové. Průměrný hektarový výnos obilí se pohyboval kolem 

5,9 tun.
 65

   

 Na počátku 90.let se JZD Jaslo přejmenovalo na Agro a pod 

tímto názvem hospodaří dodnes. Proběhla však řada změn. Ve 

Vojkovicích byla zrušena živočišná výroba, prostory dřívějších 

kravínů a vepřínů prošly rekonstrukcemi a přestavbou a dnes 

slouží různým firmám jako sklady nebo výrobní haly.  

 Dodnes zůstala v některých případech otevřená otázka 

majetkového vypořádání se zemědělci, kteří byli nuceni svůj 

majetek odevzdat pod správu družstva. Přechodem pod společnost 

Agro se tato jednání zkomplikovala a v podstatě zastavila.
 66
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Závěr 

 

 Obec Vojkovice prokazatelně existuje již od počátku 12. 

století. Ve středověku přecházela pod majetek a správu různých 

majitelů, v současné době patří do Jihomoravského kraje, pod 

správu obce s rozšířenou působností Židlochovice. V posledních 

letech obec zažívá díky své velmi výhodné poloze nebývalý 

příliv nových obyvatel. 

 V 1. polovině 20. století do života obce zasáhly obě 

světové války. Několik mužů padlo na frontě, i národnostní 

složení a poměry se proměňovaly. Díky podpoře  Národní jednoty 

v Žabovřeskách, která také zakoupila pozemek pro stavbu české 

školy, a aktivní práci členů nově vzniklé Národní jednoty ve 

Vojkovicích postupně převládalo české obyvatelstvo            

a posilovalo se národní uvědomění. 

 Jedno z nejtěžších období obec prožila v době okupace za 

2.světové války. Do politického života obce zasáhl také únor 

1948, byli zvoleni noví představitelé obce a počet členů 

obecní rady stoupl z původních tří nově na sedm. V obci 

pracovala řada společenských i politických organizací, která 

se na správě také podílely. V roce 1950 se začalo budovat JZD 

Jaslo. V 7O. letech byla postavena nová budova MNV.  

       Na počátku 80. let zasáhla obec celorepubliková druhá 

vlna integrace obcí, na jejímž základě se Vojkovice staly 

místní částí Židlochovic. V této etapě se výrazně zpomalil 

rozvoj obce,zastavily se již připravované investice. Na 

počátku 90. let se obec opět osamostatnila. I když 

osamostatnění proběhlo rychle, následné majetkové a finanční 

vypořádání se táhlo a dodnes nejsou některé otázky zcela jasně 

vyřešeny. 

 Od roku 1993 se začaly dokončovat některé investiční 

akce, započaté v 80.letech. V dubnu 1997 bylo obci podvýborem 

pro heraldiku uznáno právo používat navržený prapor a erb 

obce.     
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Důležitým okamžikem v života obce bylo založení české 

školy roku 1919. Její první učitelé se významně zasloužili     

o rozvoj obce. V době okupace byla povolena pouze škola 

německá. První řídící učitel české školy byl nejdříve donucen 

obec opustit, poté byl v Brně zatčen a popraven za účast 

v odboji. Po osvobození obce Rudou armádou 17.dubna 1945 se 

česká škola postupně obnovovala a modernizovala, budova přošla 

několika vlnami rekonstrukcí. Při české menšinové škole byla 

zřízena i mateřská škola. V 8O. letech byla v akci Z postavena 

nová budova mateřské školy. V současnosti tvoří Základní      

a mateřské škola Vojkovice jeden sprání subjekt.  

Vojkovice byly vždy úzce spjaty se zemědělstvím. Velkým 

zásahem bylo budování JZD, kam nakonec vstoupili všichni 

rolníci. Konečná podoba Jaslo vznikla sloučením JZD Vojkovice, 

Holasice, Blučina a Rajhradice. V 90. letech přešlo pod 

společnost Agro a částečně změnilo svůj charakter.  

  Do druhé světové války byla obec  z velké části německá, 

ikdyž od 20.let se začínala do její správy prosazovat české 

menšina. I přes problémy mezi českými a německými obyvateli se 

obec rozvíjela, situaci však citelně narušila druhá světová 

válka.  

V roce 1945 vznikly politické strany a zájmové organizace, 

vytvářelo se zcela nové politické prostředí. Po únoru 1948 

museli být do čela obce zvoleni noví představitelé. Totalitní 

systém od základů změnil život obyvatel Vojkovic. Ať  už byla 

snaha představitelů obce jakkoliv upřímná, nemohli nijak 

ovlivnit proces kolektivizace a socializace. V obci se sice 

budovalo, ale často i dobré úmysly brzdila stranická nařízení, 

pasivita občanů a nedostatek prostředků či materiálu. 

Projevilo se to například při budování budovy mateřské školy 

v akci Z. V 80. letech v době integrace obcí Vojkovice        

a Židlochovice vývoj Vojkovic zcela stagnoval, veškeré plány  

a finance na investiční akce se převáděly do Židlochovic.    

Po roce 1989 s pádem totality a osamostatněním obce Vojkovice 
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získaly nové možnosti rozvoje. Především se podařilo díky 

několika představitelům obce majetkově a finančně vypořádat 

s Židlochovicemi a navrátit většinu majetků. 

 Historie obce Vojkovice a činnosti samosprávy v ní je 

velmi rozmanitá, střídala se klidná období rozkvětu i velmi 

bouřlivá období bojů o záchranu majetku i existence. 

 Ve své práci jsem chtěla shrnout a vyzdvihnout 

nejdůležitější informace o činnosti samosprávy obce Vojkovice. 

V takovéto ucelené podobě ještě publikovány nebyly. Při 

sledování činnosti samosprávy obce Vojkovice jsem si 

uvědomila, jak byl její vývoj a směřování ovlivněn událostmi  

celorepublikovými i světovými, ale vždy hlavně lidmi, kteří 

stojí v čele obce. Dnes už je nesvazují žádná totalitní 

nařízení, proto je nutné, aby z každých voleb vyšli vítězně ti 

nejschopnější, kteří se budou dále na rozvoji obce podílet.   

Byla bych ráda, kdyby se moje práce stala zdrojem nových 

informací nejen pro obyvatele Vojkovic.  
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Seznam použitých zkratek 
 

MNV   –   místní národní výbor 

MěNV  –   městský národní výbor 

č.p.  –   číslo popisné 

Kčs   –   korun československých   

SRPŠ  –   sdružení přátel školy 

ČSŽ   –   český svaz žen 

MDŽ   –   Mezinárodní den žen 

ZDŠ   –   základní devítiletá škola 

ZŠ    –   základní škola 

MŠ    –   mateřská škola 

ONV   –   okresní národní výbor 

SČSP  –   svaz česko-sovětského přátelství 

ČSČK  –   československý červený kříž 

ČSM   –   český svaz mládeže 

ČSPO  –   český svaz požární ochrany 

TJ    –   tělovýchovná jednota 

ČNR   –   Česká národní rada 

JZD   –   jednotné zemědělské družstvo 

ha    -   hektar 

OV    –   občanský výbor  

ČOV   –   čistírna odpadních vod 

KSČ   –   komunistická strana československá 
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