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Šťastné a klidné prožití
vánočních svátků,

mnoho spokojenosti a pevné zdraví
v novém roce

Vám všem přeje

Zastupitelstvo obce Vojkovice

a zaměstnanci obecního úřadu.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
ještě jsme si pořádně nestačili vyměnit zážitky z letních dovolených a už nám opět na
dveře klepou vánoční svátky. Alespoň z mého pohledu si roční období podávají ruce až
neuvěřitelně rychle.
Chtěl jsem tím pouze naznačit, že doba je hektická a že je možná právě nyní, před
vánočními svátky, vhodný čas pro zvolnění životního rytmu. Z mého pohledu se jedná
zřejmě pouze o úvahu a sám nevím, zda jsem toho schopen. Nicméně Vám všem ostatním přeji, ať se Vám to podaří.
Krátké bilancování roku 2011?
Proč ne? Čím se letošní rok lišil od těch ostatních? V zásadě ve všem. Každý rok,
stejně jako každý den, má svoji premiéru. Neblahou skutečností je fakt, že nejen naše
ekonomika, ale i celosvětová, se potýkají s nemalými problémy. Nechci používat rétoriku poskládanou ze slovních obratů z odborných časopisů a slovníku cizích slov. To
je přednost politiků na vyšší úrovni a beze sporu má jednu velkou výhodu. Zní velice
nadneseně, ale málokdo ví, o čem je řeč.
Domnívám se, že hospodaření státu se ničím neliší od hospodaření domácnosti. Každá domácnost zkrátka a dobře nakládá s tím, co má. Troufám si tvrdit, že většinou tomu
tak je. Samozřejmě jsou případy, kdy si domácnosti berou půjčky na nákup dárků, na
rekreaci, na rodinné oslavy aj. To sice přináší krátkodobý příjemný efekt, nicméně je to
pozvolný přechod na šikmou plochu. Co je ale podstatné, následky špatného hospodaření si tvrdě odnáší každý z nás, kdo si tímto neuváženým počínáním navodí mnohdy
těžko řešitelné existenční problémy.
A když už jsem přirovnal hospodaření rodiny k hospodaření státu, tak si kladu otázku,
kdo vlastně nese následky v případě špatného hospodaření státu. Může to znít jako paradox, ale jsme to opět my občané a tentokrát všichni i ti, co hospodaří dobře.
Dnes a denně sdělovací prostředky chrlí informace o úsporných balíčcích, zdražování
potravin, léků, energií, pohonných hmot, zvyšování poplatků ve zdravotnictví, dělení
zdravotní péče na standardní a nestandardní, o možnosti volby dobrého a lepšího lékaře, jednoduše o opatřeních, která jsou součástí „ nějakých reforem“. Všechny reformy,
kterými naše hospodářství za poslední desítky let prošlo, se ve skutečnosti dělí do dvou
skupin, nikoliv odvětví. Ta první skupina s přívlastkem „sladká“ se objevuje v předvolebních kampaních politických stran . A ta druhá je všechno to zamotané, chaotické
a nepřehledné, vždy po jmenování nové vlády.
Děsím se okamžiku, kdy nás někdo začne zařazovat do standardu a nadstandardu. Já
totiž nevím, jak vzdálený bude standard od zápasu se „zubatou“.
Dosud jsem žil v domnění, že v naší společnosti je nejvyšší právní normou Ústava
České republiky a součástí ústavního pořádku České republiky Listina základních práv
a svobod, kde v oddílu druhém, hlavě čtvrté, článku 31 se píše: „Každý má právo na
ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon“.
Zkrátka do té doby, než se tento experiment zaběhne, budu se řídit slovy klasika
„Počátek zdraví spočívá ve znalosti vlastní nemoci.“ (Miguel de Cervantes)
Reality již bylo dost a nyní něco s nádechem optimismu.
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Rok 2011 byl z pohledu obce rokem náročných administrativních příprav na čtyři
prioritní akce:
„Vojkovická vrbovna – jižní mokřad“;
„Oprava a odbahnění rybníku Šejba“;
„Protipovodňová opatření obce Vojkovice“;
„Výměna zdroje vytápění a snížení energetické náročnosti základní školy v obci Vojkovice“.
Žádost na první z nich byla z velkého přetlaku žádostí v příslušném operačním programu zamítnuta. Oprava rybníka je detailně popsána v samostatném příspěvku na dalších stránkách. Zbývající dvě investiční akce byly ze strany Státního fondu životního
prostředí akceptovány. O případném poskytnutí dotačních prostředků na jejich realizaci
bude rozhodnuto koncem měsíce ledna příštího roku.
Nejsou to pouze tyto shora zmíněné akce, které obec řešila. Za zmínění stojí stále
probíhající komplexní pozemkové úpravy na k. ú. Vojkovice u Židlochovic. Nyní jsou
společností Agroprojekt PSO, s. r. o, shromažďovány písemné souhlasy vlastníků pozemků s jejich umístěním.
V okamžiku, kdy bude shromážděn dostatečný počet souhlasů všech vlastníků (cca
75 % výměry pozemkových úprav), bude na OÚ ve Vojkovicích a na Pozemkovém
úřadě Brno – venkov vystaven návrh pozemkových úprav k případnému uplatnění připomínek vlastníků (v průběhu ledna 2012).Po zapracování připomínek bude vydáno
I. rozhodnutí o schválení komplexních pozemkových úprav. V případě hladkého průběhu projednávání může být proveden zápis poz. úprav do katastru nemovitostí a vytyčení
hranic pozemků na základě žádosti vlastníků (cca do konce září 2012).
Za zmínku rozhodně stojí péče o životní prostředí a veřejnou zeleň. Na jaře byly
provedeny redukční a zdravotní řezy stromů v ulicích Rajhradská, Mlýnská a Blatná.
Bylo provedeno provzdušnění porostu kolem tůňky ležící v blízkosti jezu na Mlýnském
náhonu. Na podzim byly redukovány rozložité keřové porosty v ulici Nádražní a prořezány keře ve vodoteči v ulici Rajhradská.
Farní zeď v ulici Mlýnská byla z uliční strany omítnuta a natřena fasádní barvou, aby
se zabránilo rychle postupujícímu rozpadu zdiva na severozápadní straně. Po konzultaci s architektem byly v omítce záměrně vynechány drobné plochy, které demonstrují
dobové stavební materiály.
Po oslovení místních firem a následné dohodě o poskytnutí finančního příspěvku z jejich strany byly vyhotoveny směrové šipky v prostoru dvou křižovatek s vyznačením
poloh firem a místních cílů.
V příštím roce by se mělo místní značení rozšířit o šipky s názvy ulic a o tabule s názvy ulic umístěné na prvních staveních v ulicích, kde chybí.
Velice nepříjemný úkaz, který se řeší již několik roků, jsou krádeže výsadeb a výzdob
z hrobů na místním hřbitově. V měsíci listopadu byla dokončena montáž kamerového
systému, který průběžně monitoruje dění na obou hřbitovech. Data jsou ukládána na
záložní zdroj k následnému využití. V žádném případě nebudou data zneužita proti
návštěvníkům hřbitova.
Co se týče kulturně společenského života v obci, i letošní rok se díky místním občanským sdružením za podpory veřejnosti vyznačoval spoustou velice zajímavých akcí.
V lednu byl odstartován slavnostním uvítáním nových občánků, v únoru pokračoval
Poslední lečí, pořádanou místním mysliveckým sdružením, následoval dětský maškar2

ní ples, který již tradičně pořádal TAZÍK, o. s. V dubnu uspořádal rovněž TAZÍK ve
spolupráci s OÚ, ale zejména za velké podpory rodičů a dětí ze ZŠ akci s ekologickým
zaměřením „Den pro Vojkovice“. Jednalo se již o tradiční 8. ročník, kdy všichni zúčastnění provádějí úklid větrolamů a veřejných prostranství. Za to jim patří obrovský dík.
V sobotu 16. dubna v odpoledních hodinách předvedli „aktivní senioři obce Vojkovice“
na své velikonoční minivýstavě výsledky své manuální zručnosti. Výstava se uskutečnila v zasedací místnosti OÚ.
Prvního května se na střelnici v Holasicích uskutečnily závody ve střelbě z brokové
zbraně na asfaltové holuby. Organizátorem celé akce bylo vojkovické myslivecké sdružení v čele s instruktorem střelby, koordinátorem a v neposlední řadě i střelcem panem
Jindřichem Tomanem. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, a to v kategorii „amatéři“ a kategorii „majitelé loveckých lístků“.
V pondělí 9. 5. 2011 v odpoledních hodinách proběhlo setkání dětí ze základní školy
s občanským sdružením „Sdružení aktivních seniorů Vojkovice“. Děti předvedly seniorům dvě krásné scénky.
11. 6. 2011 uspořádalo o. s. TAZÍK ve spolupráci se Sdružením aktivních seniorů, obcí
a Mysliveckým sdružením Vojkovice tradiční náročnou akci pro děti „Výpravnou cestu
po filmových postavičkách“. Jedná se beze sporu v širokém okolí o bezkonkurenční show.
26. června proběhlo letos již podruhé slavnostní uvítání do života devíti nových občánků, a to tradičně na obecním úřadě obohacené vystoupením dětí ze základní a mateřské školy.
V pondělí 27. 6. 2011 uspořádala základní škola ve své tělocvičně již tradiční besídku
s názvem „Rozloučení s páťáky“. Děti předvedly několik komických scének a nesměl
chybět ani tanec v rytmu disko. Místnost byla zaplněna rodiči, prarodiči a dalšími rodinnými příslušníky.
V závěru celé akce zazvonili páťáci na zvonečky poslední symbolické zvonění a obdarovali svoje učitelky krásným dortem. Na památku na vojkovickou základku si odnesli obří tužky se znakem obce Vojkovice a keramické zvonečky.
První srpnový víkend se odehrával ve znamení Vavřineckých hodů. V pátek 5. srpna
proběhlo posezení u cimbálu se skupinou Kalíšek. Hody pokračovaly sobotní zábavou
a vyvrcholení mělo být v neděli. Bohužel počasí nám letos nebylo nakloněno, a tak
musel být pro déšť přerušen průvod stárků a slavnostní předání hodového práva panem
místostarostou Leošem Janíčkem. Moravskou besedu zatančili stárci a stárky až ve večerních hodinách. Přesto díky všem, kdo se na organizaci podíleli.
V sobotu 3. září za krásného počasí proběhly na rybníku Šimlochy Dětské rybářské
závody. Rybářské sdružení Vojkovice ve spolupráci s obcí Vojkovice uspořádalo už
druhý ročník této soutěže. Sedmnáct přihlášených účastníků, lépe řečeno v některých
případech celých týmů rybářů, bojovalo o bohaté ceny. Poděkování patří organizátorům
a sponzorům: Rybářskému sdružení Vojkovice, firmě Janíček & Čupa a Mysliveckému
sdružení Vojkovice.
V sobotu 24. září uspořádalo Rybářské sdružení Vojkovice pro všechny fanoušky
rybaření Rybářské závody. 35 rybářů soutěžilo o největší délku nachytaných ryb nad 30
cm. Největší chycený kapr měl délku 74 cm. Na prvních 15 umístěných čekaly hodnotné ceny, vítěz si odnesl LCD televizor.
Bezesporu kulturně společenským vyvrcholením roku byl 8. říjen, kdy se již potřetí zásluhou pana Benedikta Čupy uskutečnila v obci Vojkovice slavnostní Svatohubertská mše.
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Od časných ranních hodin vyhrávala před budovou obecního úřadu dechová kapela. Kolem půl desáté se vydal průvod od obecního úřadu do kostela. Průvodu dominovalo koňské
spřežení s vozem, kde byl na márách položen jelen, kterého ulovil předchozí den pan Čupa.
V čele průvodu hráli do kroku Amatéři z Dobšic. Za nimi kráčel pan Benedikt Čupa
s novým praporem v rukou /symbolem místní myslivosti/ a šest zástupců římskokatolické církve.
Průvodu se zúčastnili zástupci Řádu svatého Huberta, rytíři z Královského řádu Moravských rytířů svatého Rostislava a Kolumbána, rektor Mendlovy univerzity v Brně
prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek, starostové Hrušovan u Brna, Unkovic, Židlochovic a Vojkovic, členové
místního mysliveckého sdružení a spousta občanů místních i z okolních obcí.
V 10 hodin byla v krásně vyzdobeném kostele sv. Vavřince zahájena mše svatá.
Hlavním celebrantem byl mons. Josef Zouhar, děkan hodonínský, kterému asistovali pan
farář Pawel Cebula ze židlochovické farnosti, farář Jan Hodovský z Cetkovic, farář Jindřich
Petrucha z Nosislavi, farář Josef Malík z Vranovic a farář René Strouhal z Moutnic.
Hudební kulisu mše vytvořili žáci Mendlovy univerzity úžasným troubením na lesní
rohy a o zpěv se postarala skupina „Scholla“. Varhanní doprovod již tradičně zajistil
pan Jaromír Konvica.
Jedním z hlavních okamžiků celé akce bylo vysvěcení symbolů místního mysliveckého sdružení - praporu, stuhy a sošky sv. Huberta.
Domnívám se, že bilancování je již dost. Pokud jsem ve výčtu akcí na některou zapomněl, není to tím, že mi neslouží paměť, ale zkrátka tím, že ve Vojkovicích to doopravdy žije. To je samozřejmě dobře.
Organizátorům opomenutých akcí se hluboce omlouvám.
Vážení spoluobčané, jak jsem již v úvodu zmínil, jsou před námi ty nejkrásnější svátky v roce.
Je pro mě velkou ctí, že Vám mohu prostřednictvím Vojkovického zpravodaje popřát
jejich klidné a pohodové prožití. Bez ohledu na vše negativní, co v mém příspěvku
zaznělo, jsem přesvědčen, že lidské štěstí není pouze v materiálních hodnotách. V čem
spočívá jeho tajemství, nechám na Vás.
Krásné Vánoce a šťastný nový rok 2012.
Karel Klein, starosta

Mateřská škola
V letošním školním roce navštěvuje naši mateřskou školu 52 dětí, další 3 děti nastoupí ve druhém pololetí školního roku. 13 dětí je z okolních obcí, 42 dětí je místních.
Mateřská škola má provoz od 7 hodin do 16.30 hodin.
V mateřské škole poskytujeme prostory i pro kroužky dětí. Vyhovujeme tak přání
rodičů. Každou středu mohou děti navštěvovat taneční kroužek Starlet a angličtinu
Rytmik, v úterý a ve čtvrtek kurz angličtiny.
Od začátku školního roku jsme měli v mateřské škole několik akcí. Vystoupil pan
Ševčík s divadelním představením Malá medvědí pohádka, divadélko Šikulka zahrálo tři výchovně vzdělávací pohádky O bacilech, O zatoulaném koťátku, O umíněné
sestřičce.
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Při Hnědém dnu děti tvořily z hlíny, zahrály si na medvídky a další hry, dostaly
sladkou hnědou odměnu – čokoládku. Z mimoškolních akcí jsme uspořádali tradiční
výšlap rodičů s dětmi na rozhlednu Akátová věž s opékáním špekáčků před mysliveckou chatou.
Také se uskutečnil výlet dětí na farmu do Lechovic. Moc se nám líbil poutavý výklad
s praktickými ukázkami péče o koně, jízda na koních, pozorování prasátek, oveček,
pěkný areál farmy. Ještě jednou moc děkujeme paní Hanzlíkové za umožnění této akce.
Při exkurzi do zahradnictví k Zámečníkům kluky nejvíc zajímaly stroje. Starší děti
byly v Brně na výstavě s programem Dětského muzea Koloniál u pana Bajzy.
V prosinci nás čeká spousta dalších akcí – mikulášská a vánoční besídka,vystupování dětí při akci Rozsvěcení vánočního stromu před obecním úřadem, koncert
a seznamování s hudebními nástroji v mateřské škole. 5. prosince nás navštíví i klaun
Ronald – oblíbený kamarád dětí, kterému záleží na tom, aby se děti dobře bavily
a cítily, ale aby se i něco nového naučily.Už se na všechny akce těšíme a věřím, že
přinesou dětem pěkné zážitky.
V září jsme za pomoci rodičů vyměnili písek v obou pískovištích. Zlepšit bezpečnost dětí na školním dvoře se podařilo zhotovením plotu s brankami. U třídy Žabiček
byl přeložen chodník a zhotoven odtokový kanálek. Děkujeme zřizovateli za zlepšování podmínek pro pobyt dětí v naší škole.
Na závěr bych chtěla moc poděkovat všem rodičům a sponzorům za finanční dary
na zakoupení hraček a vybavení mateřské školy. Našimi hlavními sponzory jsou již
několikátým rokem Rozvody tepla spol. s r. o., Létal transport, Autoservis Blatný,
Květinářství Lvovská, paní Hromcová, pan Busios. Díky této pomoci budou mít děti
ve třídě Sluníček nové výškově stavitelné stolky a židličky. Už se těšíme .
Přeji všem pěkné Vánoce a hodně zdraví v novém roce.

Věra Kopčáková
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Základní škola
Vážení občané,
konec roku vždy svádí k jistému bilancování; náš školní rok má však za sebou teprve první část, přesto mi dovolte krátké ohlédnutí za uplynulými měsíci.
Letos naši školu navštěvuje 45 žáků, z toho patnáct prvňáčků. Výuka probíhá podle
Školního vzdělávacího programu. Při škole mohou děti navštěvovat sportovní, dyslektický a keramický kroužek. Kromě toho poskytujeme prostory pro výuku náboženství
a angličtiny, Taneční škola Starlet zde pořádá kurzy pro děti a také zájmové sdružení
TAZÍK může v zimních měsících a při nepříznivém počasí využívat tělocvičnu školy.
Stejně jako v minulých letech probíhá v naší škole cvičení žen. Ve spolupráci s rodiči a firmou SDS jsme významně pokročili při úpravě terénu na naší školní zahradě.
Z akcí, které ve škole proběhly, bych ráda zmínila především podzimní pasování
prvňáčků, které se stalo na naší škole milou tradicí. V souladu se Školním vzdělávacím
programem (ŠVP) se uskutečnila beseda Modrá linka důvěry, určená starším žákům, jež
se zabývala řadou aktuálních témat, s nimiž se děti mohou v běžném životě setkat. Také
výukový program se zaměřením na estetickou výchovu, který děti absolvovaly v DDM
Dornych, významně obohatil náš ŠVP. Velmi příjemné a voňavé bylo též Levandulové
odpoledne, které pro děti a jejich rodiče uspořádalo několik ochotných maminek.
Prosinec byl již tradičně poměrně hektický. Kromě slavnostního rozsvěcení vánočního stromu před obecním úřadem se naši žáci zúčastnili programu Zapomenuté
kouzlo Vánoc v EkoCentru Brno; ve škole pak proběhl předvánoční koncert. Na rozloučení s končícím rokem pedagogové a děti letos připravili vánoční besídku.
Po tomto období plném shonu a těšení děti i pedagogy čeká krátký oddych a hned
v lednu přijde to hlavní – pololetní bilancování v podobě vysvědčení. Přeji nejen našim školákům co nejlepší výsledky!
6

Závěrem bych ráda poděkovala všem, kteří jakkoliv přispěli ke zlepšení podmínek
na naší škole. Velmi si vážíme všech finančních darů i ochoty pomoci.
Současně děkuji představitelům obce za vstřícný přístup a všem zaměstnancům Základní školy a Mateřské školy Vojkovice za jejich obětavou práci.

Za celý pedagogický kolektiv Vám, vážení občané, přeji krásné vánoční svátky
a mnoho úspěchů v příštím roce.
Mgr. Libuše Matyášová, ředitelka školy

TAZÍK
Dobrý den, vážení čtenáři,
říkají mi Tazík a jsem rád, že se s Vámi opět
setkávám na stránkách Vojkovického zpravodaje. Od Mikuláše do Štědrého dnes si lidé
obvykle posílají vánoční přání, většinou se jedná o verše, rýmy, básničky nebo vánoční koledy. Nabízí se však také příležitost a prostor
pro různá zamyšlení, poděkování či vzpomínky. Ani já nebudu v tomto výjimkou.
Dovolím si lehce připomenout, co vlastně Tazík je a co to znamená. Následně bych
krátce zavzpomínal na uplynulý rok a také malinko pootevřel dvířka do budoucnosti
a tím třeba některé z Vás přilákal na naše plánované akce.
Většina z Vás asi ví, že jsme občanské sdružení zaměřené na práci s dětmi a jejich
všestranný duševní i fyzický rozvoj. Říká se tomu volnočasové aktivity, ale za sebe
musím říct, že v současné době děti asi mnoho volného času nemají. Nebo pokud jej
mají, neumí s ním správně hospodařit – nudí se. Nudí se u televize, znuděně komunikují s virtuálními kamarády pomocí různých elektronických médií či jen z nudy hrají
počítačové hry. Ale upřímně, mnohým z nás to samozřejmě více či méně vyhovuje,
protože pro svou pracovní vytíženost nemáme čas si s dětmi hrát a počítač tak plní
funkci jakési chůvy. Děti sice neběhají samotné po ulicích, kde na ně číhají různá nebezpečí, ale na druhé straně také nemají žádné společné zážitky a prožitky. Počítač je
skvělý pomocník, je také zdrojem informací, umožňuje spojení lidí, neumí však třeba
poplácat po rameni nebo pohladit. To mohou jen rodiče nebo kamarádi.
Těší nás, můžeme-li pro děti nebo často i dospělácké kamarády připravit všemožné
zážitkové akce a dávat jim tak možnost poznat různé pocity. Radost z výhry, sounáležitost, výjimečnost. Pocit, že jsou pro druhé cenní a důležití, ale také jiní pro ně
samotné. Naučit sebe či druhé rozlišovat, co je dobré a co špatné. Nebo třeba jen
společně zažít radost z východu slunce…
Připomenul bych například Pohádkovou cestu, na které se sešla a pobavila spousta dětí i dospěláků. Ta již v minulosti překročila hranice naší obce a získala si zaslouženou pozornost spoluobčanů i z okolních vesnic. Není to však jen zábava, je
zapotřebí i spousta práce a nápadů. Uskutečnit takovou akci se podařilo hlavně díky
obrovskému úsilí Dáši Šafrové a trpělivosti její rodiny, díky „aktivním seniorkám“,
paním učitelkám, podpoře obce, ale hlavně díky všem kamarádkám a kamarádům na
jednotlivých stanovištích. Vám všem (i těm nejmenovaným) děkujeme za pomoc.
Trochu čísel: soutěžících dětí se zúčastnilo 224 a doprovázelo je 239 maminek, tatínků, babiček, tetiček, strýčků či dědečků.
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Tazík však nepořádá jen velké zábavné akce (Dětský maškarní bál, Pohádkovou
cestu, Gulášový festival, Autíčkové rallye apod.). Děláme i věci veřejně prospěšné.
Mnozí z Vás se jich účastní. Jsme rádi a děkujeme. Vy nevíte? Já Vám tedy napovím.
Převzali jsme pod patronaci akci s názvem Den pro Vojkovice. Každoročně tak na
jaře děti s rodiči ve spolupráci se školou a obecním úřadem čistí ulice od různého
nepořádku. Pomáháme tvořit novou školní zahradu plnou květin a stromů. Díky dospělákům se nám také podařilo vybudovat krásné jezírko s rybičkami a velkou žábou.
Mohu s potěšením konstatovat, že i brigády na školní zahradě už mají mezi akcemi
své místo. Vždy se najdou lidé, kteří nám na nich pomohou. Nebojte se, není to jen
práce, pokaždé se při tom náramně pobavíme.
A v neposlední řadě, vlastně hlavní činností, je práce dětského oddílu. Každý pátek v 17.00 probíhá klubová schůzka. Je to jakýsi trénink plný her a zábavy, sportu
i vzdělávání. Umožňuje dětem získat spoustu dovedností a všestrannost. Dětský oddíl
pak má navíc i svoje klubové aktivity, jako jsou letní výcvikový tábor, zimní táboření, hasičské sportovní soutěže, výlety, víkendové zájezdy a podobně.
Na závěr bych si dovolil použít krátký citát od Benjamina
Franklina:

Obyčejnou vodu oceníme až v momentě, kdy nám vyschne studna. Stejně tak přistupujeme k lásce, k přátelství
a k životu. 
Benjamin Franklin

Já nám všem proto přeji, aby naše studny lásky a přátelství nikdy nevyschly. Abychom dokázali vždy najít ve svém
srdci místo nejen pro své nejbližší, přátele a kamarády, ale
i pro všechny živé tvory na této planetě. Buďme k sobě slušní, upřímní a ohleduplní.

Krásné Vánoce Vám všem přeje Tazík se svými kamarády.
Dušan Spáčil
P. S. Kdokoliv chce s námi něco zajímavého prožít a třeba i v minulosti prožil a chce
si ten zážitek znovu připomenout, najde si nás například na netu (www.tazik.eu).

SDRUŽENÍ AKTIVNÍCH SENIORŮ
Nejdříve bychom chtěli vyjádřit poděkování obci Vojkovice za finanční příspěvek
na naši činnost. Děkujeme za všechny naše členy.
Stále se scházíme v zasedací místnosti, pouze jsme vyměnili liché týdny za sudé
a také čas (místo v 17.00 hod. již v 15.00 hod.).
Nyní Vás ve stručnosti seznámíme s naší činností. Těsně před Velikonocemi jsme
začali malou brigádou. Vadily nám trávou zarostlé kameny mezi ibišky u Dobré školy.
V červnu pořádal Tazík Pohádkovou cestu pro děti, kde jsme samozřejmě nemohli
chybět.
Někteří z nás také ztvárnili pohádkové postavičky a docela jsme se při tom pobavili.
Chybička se vloudila na společném posezení u cimbálu na hřišti. Neseděli jsme
všichni u jednoho stolu, ale i tak to byl příjemně strávený večer.
8

V září se uskutečnil zájezd do Mikulova a okolí. První zastávkou byla prohlídka muzea
v Dolních Věstonicích. Na Mušovském jezeře na nás čekala malá loď. Plavit se na ní byl
opravdu zážitek. Naštěstí byla hladina klidná, bez dvoumetrových vln. Po dobrém obědě
jsme odjeli do Mikulova. Zde jsme si prohlédli hrobku, zámek, sklep s obřím sudem
a také knihovnu. Příjemný výlet nám nepokazil ani déšť, který naštěstí dlouho netrval.
Začátkem prosince pojedeme s průvodcem do sousedního Rakouska. Navštívíme
některé památky, ale hlavně si chceme prohlédnout vyzdobenou předvánoční Vídeň.
Také stejně jako loni máme v plánu malou vánoční výstavku, převážně z vlastní tvorby.
A co na závěr? Samozřejmě Vám přejeme klidné vánoční svátky a do nového roku
hodně štěstí, zdraví a život ať Vás pořád baví!

Za seniory: Radoslava Kubátová, Jana Kleinová, Věra Navrátilová

Knihovna

Vánoce v encyklopedii

Vánoce jsou považovány za nejdůležitější svátek i pro nekřesťany, kteří ho spojují se zakončením roku a s trávením času v rodinném kruhu. Vánoce jsou slaveny
24., 25. a 26. prosince, ale předchází jim v křesťanském pojetí čtyřtýdenní období
zvané advent. Všechny tři dny jsou oficiálním státním svátkem.
S vánočním slavením je spojeno množství místních či národních zvyklostí. U nás
je zřejmě nejrozšířenějším zvykem vztyčení vánočního stromu či stromku, který se
zdobí vánočními ozdobami a pod který se v rodinách kladou dárky.
Počátkem 18. století se součástí dekorace stalo i osvětlení a vánoční stromek se z Německa šíří dál. V českých zemích poprvé vánoční stromek připravil pro své přátele
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v roce 1812 ředitel Stavovského divadla J. K. Liebich na svém libeňském zámečku.
Nový zvyk se poté začal prosazovat v bohatých pražských měšťanských rodinách a teprve později se rozšířil i do venkovských stavení. Rovněž bývá zvykem na Vánoce
stavět jesličky neboli betlém: v Čechách se tento zvyk objevuje roku 1560 v kostele
sv. Klimenta v Praze. Charakter Vánoc do značné míry ovlivňují také koledy, česká
tradice koled je pak zvláště bohatá.
24. prosince bývá tradicí, že se schází celá rodina na slavnostní večeři. Samotná večeře
se tradičně skládá z rybí polévky a bramborového salátu s kaprem. Během její konzumace se dodržovaly jisté zvyklosti: mohlo se tak připravit o talíř více pro nečekanou
návštěvu, případně položit pod talíř minci či šupinu. Od štědrovečerní tabule se obvykle
směla vzdalovat pouze hospodyně. Po večeři bývá zvykem rozbalovat vánoční dárky,
které dětem v českých zemích přináší Ježíšek. Štědrý den tradičně vrcholí půlnoční mší,
na které se zpívají koledy a začíná samotná církevní oslava narození Krista.
Se Štědrým večerem se pojí i řada lidových zvyků: lití olova, pouštění ořechových
lodiček, házení střevícem či třesení bezem.

Vánoce v literatuře:

K. J. Erben – Štědrý den
Tma jako v hrobě, mráz v okna duje, v světnici teplo u kamen.
V krbu se svítí, stará podřimuje, děvčata předou měkký len.
Toč se a vrč můj kolovrátku! Ejhle, adventu již nakrátku
a blízko, blizoučko Štědrý den!
Hoj ty Štědrý večere, ty tajemný svátku!
Cože komu dobrého neseš na památku?
Hospodáři štědrovku, kravám po výslužce,
kohoutovi česneku, hrachu jeho družce.
Ovocnému stromoví od večeře kosti
a zlatoušky na stěnu tomu, kdo se postí...

B. Němcová – Babička
Byl to zvyk jak ve mlýně, tak v myslivně i na Starém bělidle, že kdokoli přišel na
Štědrý den a Boží hod, jíst a pít dostal do sytosti. A kdyby nikdo byl nepřišel, babička byla by šla hledat hosta na rozcestí... Každý rok chtěly se děti postít, aby viděly
zlaté prasátko, ale nikdy k tomu nedošlo, vůle byla dobrá, ale tělo slabé. Na Štědrý
den štědře byl podělen kdekdo, i drůbež a dobytek dostaly vánočky a po večeři vzala
babička ode všeho, co k večeři bylo, po kousku hodila polovičku do potoka, polovic
zahrabala do sadu pod strom, aby voda čista a zdráva zůstala a země úrodná byla.
Všecky pak drobty sesbírajíc hodila ohni, aby neškodil...
Josef Lada – Dětem
– a než jsem se nadál, přikvapily Vánoce a s nimi nejkrásnější den v roce - Štědrý
den! Netěšíval jsem se na něj pro nějaké dárky - nikdy jsem pod stromeček nic nedostával - ale těšil jsem se na Vánoce pro tu obecnou krásnou náladu. Stromeček míval
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jsem jen malý a chudě vyzdobený, ale měl jsem z něho velkou radost. Stával na stole,
upevněn do starého železného moždíře, aby se nepřevalil. Kolem dokola visely z něho
řetízky z barevných papírů a červená panenská jablíčka… Když bylo po večeři, která
sestávala z černé omáčky, připravené z perníku, sušených švestek, rozinek, mandlí,
ořechů a sirupu a z černého kuby – vařené krupky se sušenými houbami – rozsvítil
tatínek na stromečku svíčky. V tu dobu obyčejně již obecní slouha vytruboval po vsi
vánoční koledu... Od té chvíle, kdy se tichou vesničkou rozlétly první jásavé tóny,
začínaly Vánoce doopravdy. To slouhovo vytrubování bývalo nejkrásnější z celých
vánočních svátků a všichni jsme se na ně těšili již dlouho před Vánocemi...
VÁNOCE – Zdeněk Borovec
Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé,
po roce Vánoce,Vánoce přicházejí,šťastné a veselé.
Proč si děda říci nedá, tluče o stůl v předsíni,
a pak běda, marně hledá kapra pod skříní.
Naše teta peče léta na Vánoce vánočku,
Nereptáme, aspoň máme něco pro kočku.
Bez prskavek, tvrdil Slávek, na Štědrý den nelze být,
a pak táta s minimaxem zavlažoval byt.
Tyhle ryby neměly by maso míti samou kost,
říká táta vždy, když chvátá na pohotovost.
Jé, Vánoce, Vánoce…
Jednou v roce na Vánoce strejda housle popadne,
jeho vinou se z nich linou tóny záhadné.
Strejdu vida, děda přidá Neseme vám noviny,
čímž prakticky zničí vždycky večer rodinný.
A když sní se, co je v míse, televizor pustíme,
v jizbě dusné všechno usne k blaženosti mé.
Mně se taky klíží zraky, bylo toho trochu moc.
A tak máme na klid nárok zas až do Vánoc.
Jé, Vánoce, Vánoce,…
Připravila Jarmila Kresová

Oprava a odbahnění rybníka Šejba
31. 10. 2011 bylo předáno staveniště zhotoviteli stavby, společnosti AGROMELI,
spol. s r. o., která poskytla v rámci veřejné obchodní soutěže nejvýhodnější cenovou
nabídku. Přímé realizační náklady, které jsou ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, činí 16 184 400 Kč. V této době probíhá administrace smlouvy o poskytnutí dotace
se Státním fondem životního prostředí.
Stavba bude spolufinancována z prostředků Evropské unie, Státního fondu ŽP, dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje a vlastních zdrojů, které jsou tvořeny z rozpočtu obce
Vojkovice a obce Hrušovany u Brna koeficientem dle počtu obyvatel 1091 : 3237 = 0,337.
Předpokládaný termín dokončení stavby je srpen 2012.
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Situace stavby
Urbanistické, architektonické
a stavebně technické řešení
V současnosti je rybník zanesen
splaveninami, a to v celé ploše. Je
navrženo odtěžení sedimentů ze dna
zátopy, a to v místech od dělicí hrázky
č. 1 po hlavní hráz, o celkovém objemu materiálu 19 870 m3. Rybník bude
zachován jako obtočný (levobřežní toku Šatava) s převáděním vody
spodní výpustí.
Rybník Šejba nemá v současnosti
bezpečnostní přeliv. Je vybaven spodní výpustí.
Stávající objekt spodní výpusti se
nachází v pravé části hráze nádrže. Je
tvořen vtokovým objektem, přívodním potrubím, vlastním požerákem
obdélníkových rozměrů 1,4 x 1,2 m
s ocelovým uzamykatelným poklopem a dvojitou dlužovou stěnou. Dále
je pak za požerákem odpadní potrubí DN 400 mm, které vyúsťuje pod
hrází a dále pak navazuje přítokovým
korytem na potok Šatava. Stávající
konstrukce šachty, přívodního potrubí
a nátokového objektu je v nevyhovujícím stavu a bude odstraněna a nahrazena novou.
Hráz rybníka má délku v koruně
170 m. Hráz je zemní homogenní.
Sklon návodního líce hráze je 1:2.
Sklon svahu vzdušního líce je 1:1,5.
Vzdušní líc hráze je zcela zarostlý
vegetací, a to travinami. Návodní líc
je po úroveň hladiny stálého nadržení
zarostlý travinami. Pod úrovní hladiny dochází vlivem neopevnění líce
a působením vody k narušování.
Bezpečnostní přeliv je řešen jako
součást projektové dokumentace „Sil.
III/416 19 Hrušovany obchvat, SO
307 úprava hráze rybníka Šejba“.
Nyní je ve výstavbě.

Břehy rybníka jsou zatravněny a je zde dostatečný vegetační doprovod. Na konci
zátopy se vyskytuje litorální zóna. Za litorální zónou se nachází mokřadní louka.
V rámci odbahnění je navrženo odtěžení dnových sedimentů, což povede k obnově
zásobního akumulačního prostoru rybníka. Odbahnění bude provedeno ve třech fázích - odvodnění rybníka, odtěžení rybničních sedimentů s přesunem na mezideponii
a uložení a rekultivace vytěžených objemů rybničních sedimentů.
Odbahnění rybníka je navrženo v rámci plochy rybníka mezi navrženou dělicí
hrázkou č. 1 a hlavní hrází. Sedimenty budou odstraňovány pouze z prostoru dna
rybníka. Budou zachovány litorální zóny. Dojde k vytvoření dvou dělicích hrázek.
Hrázka č. 1, délky 195 m, bude umístěna v levé části nádrže. Hrázka č. 2, délky
116 m, bude rozdělovat zátopu nádrže v místech napřímeného stávajícího toku Šatava. V prostorách za hrázkami nedojde k odtěžení sedimentu ani žádným dalším
stavebním pracím.
Stávající spodní výpust bude kompletně odstraněna – tj. vtokový objekt, přívodní
potrubí a šachta požeráku, odtokové potrubí, odtokový objekt – a nahrazena novou
konstrukcí. Do vzniklého překopu hráze, který bude muset vzniknout kvůli odstranění
konstrukcí, bude umístěna konstrukce nová. Nová konstrukce šachty výpusti bude
uzavřená s novým přívodním potrubím. Přívodní potrubí bude DN 400 mm a bude
obetonováno vodostavebním betonem. Odpadní potrubí bude nahrazeno potrubím
DN 400 mm s obetonováním z vodostavebního betonu. Vtokový objekt do přívodního
potrubí bude osazen česlicovou stěnou pro zamezení vnosu možných překážek do potrubí. Šachta spodní výpusti bude mít půdorysný rozměr 1,9 x 1,6 m a bude vybavena
dvojitou dlužovou stěnou. Celková výška šachty je 4,3 m.
Na návodním líci hráze bude navrženo opevnění kamenným pohozem. Opevnění bude provedeno po celé délce návodního líce a bude provedeno v pásu o výšce
1 m v místě styku hladiny stálého nadržení s lícem hráze. Opevnění bude provedeno
kamenným pohozem z kamene hm. 80–200 kg. Toto opevnění by mělo stabilizovat
návodní líc hráze proti možným účinkům vlnobití.
Břehová dělicí hráz oddělující levý břeh toku Šatava a zátopu rybníka Šejba je
v úseku za hrázkou č. 2 opravena, délka opravené části je 264 m. Dojde k navezení
a zhutnění materiálu na návodní líc a na urovnání koruny hráze. V místě styku návodního líce a hladiny stálého nadržení bude hráz opevněna kamenným pohozem
z kamene hm. 80–200 kg, a to ve výšce 1 m. Toto opevnění by mělo zajistit návodní
líc proti erozivním účinkům vodní hladiny.
V tělese hrázky mezi tokem Šatava a hlavním prostorem rybníka bude realizován
nový odběrný objekt z koryta toku.
V terénu nad odběrným objektem bude realizováno opevněné snížení koruny břehové dělicí hrázky.
Dělicí hráz č. 1 se nachází v levé části rybníka. Odděluje zátopu rybníka od přilehlých pozemků využitých jako zahrady. Touto hrázkou vznikne na straně bez zátopy
prostor, který bude zachován bez zásahu. Dělicí hrázka bude homogenní se zavazovacím klínem, který zajistí hráz proti možnému posunu v základové spáře. Hráz bude
mít sklon návodního líce 1:3 a sklon vzdušního líce bude 1:2. Šířka koruny hráze bude
3 m a koruna hráze bude na kótě 187,30 m n. m.
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Dělicí hráz č. 2 se nachází v zadní části první poloviny nádrže a odděluje stávající
litorální zónu nádrže a zátopu hlavního prostoru rybníka. Dělicí hrázka bude homogenní se zavazovacím klínem, který zajistí hráz proti možnému posunu v základové
spáře. Hráz bude mít sklon návodního líce 1:3 a sklon vzdušního líce bude 1:2. Šířka
koruny hráze bude 3 m a koruna hráze bude na kótě 187,00 m n. m. Ve dvou místech
koruny hráze se budou nacházet dva průcezné segmenty šířky 5,0 m.
Karel Klein

Gymnázium v Židlochovicích zachováno
Jen o pověstný vlásek se podařilo zvrátit návrh z dílny stávající krajské koalice
ČSSD + KDU-ČSL zrušit Gymnázium Židlochovice a sloučit ho s Gymnáziem Hustopeče. Jen půl hodiny před jednáním Zastupitelstva Jihomoravského kraje, na kterém
se mělo o osudu naší školy rozhodnout, (22. 9. 2011 v 8.00 hod.) zasedla krajská
rada a navrhla ze seznamu škol určených k „optimalizaci“ Gymnázium Židlochovice vyjmout. Zastupitelstvo tento návrh většinově odhlasovalo. Náměstek hejtmana
Ing. Stanislav Juránek zdůvodnil tento krok vstřícným návrhem obcí Židlochovicka,
který jsme u něj na společné schůzce přednesli se starostou Hrušovan panem Mirosla-

15

vem Rožnovským. Návrh spočíval v úhradě nákladů na pronájem školou využívaných
prostor v židlochovické sokolovně v částce 395 tisíc Kč.
Nejen toto ale rozhodlo v náš prospěch. Je potřeba poděkovat všem občanům Židlochovicka, kteří se do boje o záchranu naší školy zapojili. Vlna nevole se zrušením
gymnázia, která se hned v lednu zvedla v široké veřejnosti, vyústila v nemalý počet
podpisů na obou peticích za záchranu školy. Na první více než 10 000, na druhé 6 700.
Nevídaný byl počet dopisů a e-mailů na vedení Jihomoravského kraje, které přesvědčovaly o oprávněnosti zachování naší školy. Obrovský význam měla také demonstrace v Brně, které se zúčastnilo přes 400 osob. Dík patří také 28 starostům obcí a měst,
kteří se pod výzvu o zachování Gymnázia Židlochovice podepsali. Svůj vliv měla
i usnesení zastupitelských klubů krajských zastupitelů za ODS a KSČM, ve kterých
tyto strany vyjádřily rozhodný nesouhlas s nesystémovými kroky vedení kraje. Svůj
vliv mělo i to, že region má zastoupení v krajském zastupitelstvu v osobě Mgr. Vladimíra Šmerdy, starosty Žabčic, který ve prospěch židlochovického gymnázia odvedl
v posledních měsících obrovský kus práce. Poděkování si zaslouží v neposlední řadě
i studenti gymnázia, kteří svými aktivitami významně pomáhali. Učitelský sbor vedený panem ředitelem RNDr. Jiřím Kubešem oceňuji za osobní statečnost v obhajobě
školy proti jejich zaměstnavateli (Jihomoravskému kraji).
Díky všem těmto aktivitám se nám společně podařilo zachovat kvalitní víceleté gymnázium. Udržet jedinou školu tohoto typu, která má spádovost pro téměř 40 tisíc obyvatel jižně od Brna. Umožnit našim nadaným dětem navštěvovat víceleté gymnázium.
O to více nás těší aktuální úspěch studentů školy. Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně se rozhodla finančně podpořit tým z České republiky na
mezinárodní olympiádě mladých vědců, která se bude konat začátkem prosince v jihoafrickém Durbanu. Do soutěžního týmu se dostali jen ti nejnadanější. Dle vyjádření
univerzity museli ti, kteří nejlépe uspěli v odborném testu, olympiádách a dalších
soutěžích, projít ještě ústním pohovorem. Byla tak vybrána šestice nejlepších, z nichž
čtyři navštěvují Gymnázium Židlochovice, školu, která měla být před několika měsíci
zrušena.
Vlastimil Helma, starosta Židlochovic
a předseda regionu Židlochovicko

Moderní škola
V loňském roce požádala ředitelka ZŠ a MŠ Vojkovice Mgr. Libuše Matyášová
v rámci operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ o dotaci na
nové technické vybavení počítačové třídy v základní škole včetně výukového softwaru.
Celkové náklady na projekt činí 471 275 Kč. V letošním roce se celá akce zrealizovala. Třída byla vybavena počítači s LCD monitory, sluchátky a multifunkčním
zařízením (tiskárna, scanner).
Na konci veškerého úsilí (cesta k evropským prostředkům není zdaleka snadná) je
velmi kvalitně vybavená třída s počítači střední třídy, která prostřednictvím speciálního softwaru umožňuje výuku dětí odborně proškolenými pedagogickými pracov16

níky a vedení žáků k systematické orientaci v elektronickém prostředí, ale zejména
prostřednictvím inovativních vzdělávacích programů ke zvyšování kvality výuky
v cizím jazyce.
Za zrealizované dílo patří paní ředitelce dík.
Karel Klein, starosta

Humanitární sbírka
Sběr drobností, ale hlavně použitého a odloženého šatstva pro Diakonii Broumov se
stává ve Vojkovicích již tradicí.
Podobně jako dvakrát do roka při sběru nebezpečného odpadu se zaplňuje sběrný
dvůr ledničkami, televizory aj., tak se dvakrát do roka zaplňuje průjezd sokolovny
Vašimi dary. Odlehčujeme našim skříním a pomáháme druhým. Množství pytlů s oblečením potvrzuje Váš zájem. Budeme tedy v této tradici pokračovat.
Tlumočím poděkování Diakonie Broumov.
Leoš Janíček

Manéž Bolka Polívky

V sobotu dne 19. 11. 2011 pořádala kulturní komise OÚ ve Vojkovicích ve spolupráci s obcí Vojkovice kulturní akci. Tentokrát to nebyl zájezd do divadla, nýbrž
natáčení „Manéže Bolka Polívky“. K natáčení přispěli tito Bolkovi hosté:
Ondřej Havelka a Melody Makers
Jana Plodková – herečka
cirkusové duo Joo a další.
Natáčení bylo tradičně vyprodáno a všichni diváci, včetně nás, strávili příjemný
večer, o čemž se můžete sami přesvědčit při televizním vysílání.
Leoš Janíček
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Historie Vojkovic – Kostel a fara
Za založení kostela a také fary vděčí Vojkovice benediktinskému klášteru v Třebíči,
kterému obec patřila až do roku 1502.
Poprvé je vojkovický kostel zmiňován roku 1350. Už v této době je kostel pravděpodobně kamenný, i když ještě zdaleka ne tak velký, jako je dnes, a pravděpodobně ještě
neměl ani typickou kostelní věž.
Že byly Vojkovice v té době významnou obcí, svědčí i to, že od 15. století byla ve
Vojkovicích i fara.
Kostel sám byl vybudován v gotickém stylu. Dnes je rozdělen dvěma šestibokými
sloupy na dvě nestejně velké lodi. Sloupy jsou umístěny mimo hlavní osy. Toto je
způsobeno tím, že v lednu 1621 na počátku třicetileté války kostel vyhořel (tehdy byly
Vojkovice vypáleny císařskými vojsky) a při následné opravě došlo k přemístění vchodu, který byl do té doby umístěn na severní straně. Na východní straně pak byl kostel
rozšířen o kněžiště s římským kulatým obloukem a sakristii. Tehdy byla ke kostelu
přistavěna i věž.
V průběhu věků kostel několikrát vyhořel. Dochovaly se o tom záznamy, jako třeba
ten ze 7. září 1792, kdy se nad krajinou přehnala bouřka. Blesk trefil zlatou kouli na věži
kostela a věž začala hořet. Shořely držáky zvonů a zvony spadly. Dva z nich se rozbily,
jen třetí, ten největší, zůstal neporušen. Zatímco se obyvatelé snažili věž uhasit, a možná
by se jim to bývalo bylo i povedlo, vytvořila tatáž bouřka kulový blesk, který prorazil
zeď kostela, sjel zlacené soše anděla strážného po levé noze a urazil mu malíček. Odtud
přeskočil tento blesk do kazatelny, kde zničil veškeré zlacení, a v kostele začalo rovněž hořet. Podle dochovaných zpráv hořel kostel od jedenácté hodiny večerní do sedmé
hodiny ranní. Tehdy přišla kostelní věž definitivně o své dřevěné patro s ochozem, který sloužíval v době žní jako požární hláska, jejíž střecha tehdy byla pokryta šindelem.
Od té doby je věž kostela pouze kamenná a jen 37 m vysoká.
Poslední velká úprava interiéru kostela pochází z 1. pol. 19. století. 7. dubna 1828
kostel opět zcela vyhořel. Příčinou tentokrát nebyla bouřka, ale požár v obci, kdy začalo
hořet v jednom stavení na hrušovanské straně, od kterého chytila celá vesnice. Vyhořely
prakticky všechny domy včetně stodol. Z 88 domů zůstalo uchráněno 12 domů v nejbližší blízkosti vody.
Po této katastrofě dostal kostel novou podobu. Byly vystavěny tři oltáře – hlavní oltář
z roku 1831 tvoří obraz sv. Vavřince, patrona obce, od malíře Gebharda a boční oltáře,
které byly zasvěceny Janu Nepomuckému a sv. Barboře. V kostele se nachází rovněž
svatý hrob.
Na věž byly postupně osazeny tři zvony – dva z roku 1828 a jeden z roku 1832. Všechny ale padly za oběť první světové válce, protože musely být odevzdány jako válečný
šrot. Dnešní zvony pochází z období první republiky.
V roce 1907 se na kostelní věži objevily kostelní hodiny od brněnského hodináře
Johanna Antela a kostel dostal novou novogotickou fasádu dokonce s gotickými okny ve
štítu a na věži. Okna ale byla brzy opět zazděna.
Okolo kostela se od nepaměti rozkládá i místní hřbitov. I tento zaznamenal mnoho
změn. Kostel stával na malém návrší, ostatně stejně jako fara, ale hřbitov byl o něco níže.
Hlavně před kostelem, tam, co je dnes volné prostranství, býval dětský hřbitov. Jenže
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protože byl tento hřbitov pod
úrovní terénu, stávalo se, že
když přišly déletrvající deště,
ocitlo se celé prostranství před
kostelem pod vodou, a věřící se museli do kostela buď
brodit vodou, která prý dosahovala až do půli lýtek, nebo
celý kostel obcházet. Proto
se vojkovická obec rozhodla
roku 1793, že dětský hřbitov
zruší a prostranství že zvedne
nad okolní terén. Celkem bylo
přemístěno 21 dětských hrobů. Rovněž hřbitov za kostelem byl rozšířen o část farské zahrady a okolo hřbitova byla postavena nová zeď. O sto
let později se opět hřbitov upravoval, a sice se zvedal výš. Zemina, kterou sem přivezli,
se přivážela ze staré střelnice, která bývala za mlýnem u silnice do Blučiny. Bylo nutné
znovu postavit novou hřbitovní zeď – tu dnešní. Roku 1891 pak přibyla na hřbitov ještě
hřbitovní kaple z červených cihel. Stavbu navrhl a postavil stavitel Coufal z Brna, který
byl vojkovickým rodákem. Vpravo od nové kaple tehdy rostl starý jeřáb a v jeho stínu
byla vyhloubena studna.
Nalevo od kostela stávala fara.Vojkovická fara je poprvé zmiňována v roce 1464 za
luteránů. Byla to velká cihlová jednopatrová budova s velkými okny a vchodem uprostřed, vystavěná na malém návrší, která měla sklep, velkou kuchyni, pět místností v přízemí a osm v patře. K faře přiléhal velký dvůr, zahrada a stodola. Je pravděpodobné, že
faru postavili právě luteráni snad v místech starší stavby. V roce 1624 byly Vojkovice
přifařeny k židlochovické faře. Poté, když přestala sloužit svému účelu, byla pronajímána k bydlení, byly zde tři byty, a pomalu začala chátrat. Ještě v roce 1873 se vojkovičtí
občané snažili faru zachránit tím, že žádali brněnského biskupa o obnovení fary a přidělení duchovního do Vojkovic, ale nestalo se tak. V roce 1890 rozhodla židlochovická
fara o zboření zchátralé budovy. Cihly byly použity na stavbu zdi okolo hřbitova a okna,
dveře a trámy byly prodány.
Mgr. Iva Tycová

Kalkulace vodného a stočného na rok 2012
Valná hromada dobrovolného svazku obcí Vodovody a kanalizace Židlochovicko
schválila na svém zasedání dne 23. 11. 2011 cenu vodného a stočného na rok 2012 pro
obyvatelstvo ve výši 37,66 Kč (rok 2011 – 33,00 Kč). Navýšení oproti roku 2011 činí
14 %. Cena stočného činí 36,32 Kč (rok 2011 – 34,43 Kč). Navýšení oproti roku 2011
činí 5,5 %. Nárůst cen vodného a stočného je ovlivněn změnou sazby DPH z 10 na
14 %, předpokládanou mírou inflace za rok 2011 ve výši cca 1,8 % a v neposlední řadě
investičními potřebami svazku. (Intenzifikace ČOV Blučina, Intenzifikace ČOV Hrušovany u Brna, dokončení kanalizace v Židlochovicích v ul. Masarykově a Legionářské.)
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Svazek Židlochovicko
Kalkulace vodné 2012 

Kalkulace stočné 2012 

1.	Platba za odebrané množství (tis. Kč) 1 040
podzemní vody
2. Nájemné
(tis. Kč) 8 068
z toho: fond rozvoje
5 789
opravy zajišťované VAS, a.s.
2 279
3. Náklady VAS, a.s.
energie
provozování a údržba
laboratoře
režie
ostatní náklady
4. Voda předaná Opatovice

(tis. Kč) 5 183
1 066
1 977
138
1 456
546
–152

1. Nájemné
z toho: fond rozvoje
opravy zajišťované VAS, a.s.
uložení kalů
čištění kanalizace

(tis. Kč) 5 755

3 270

1 750

600

135

2. Náklady VAS, a.s.
energie
provozování a údržba
laboratoře
režie
ostatní náklady
úplaty za vypouštění

(tis. Kč)







3. Náklady celkem

(tis. Kč) 15 218

9 463
2 500
3 653
384
1 654
1 190
82

5. Náklady celkem

(tis. Kč) 14 139

4. Výkony

(tis. m3)

6. Výkony

(tis. m3)434

5. Nákladová cena

(Kč / m3) 31,24

7. Nákladová cena

(Kč/m3)  32,56

6. Cena stočného bez DPH
(Kč / m3) 31,86
DPH

14 %
Cena stočného včetně DPH (Kč / m3) 36,32

8. Cena vodného bez DPH
(Kč/m3)33,04
DPH
14 %
Cena vodného včetně DPH (Kč/m3)37,66
		
Vypracoval: Ing. Martin Juránek		

487

Za VAS, a.s.: Ing. Lubomír Gloc
ředitel divize Brno-venkov

Změny v sociální oblasti od 1. 1. 2012
Od 1. 1. 2012 nabývá účinnosti zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám
se zdravotním postižením. Na základě tohoto zákona dochází k zásadním změnám
v poskytování sociálních dávek. Dochází k těmto změnám:
1) Ruší se příspěvek na provoz motorového vozidla. Místo něj se zavádí příspěvek
na mobilitu (400,- Kč/měs). Příspěvek vyřizuje od 1. 1. 2012 Úřad práce Židlochovice, Komenského 80.
2) Zaniká příspěvek na nákup, celkovou opravu a úpravu motorového vozidla a příspěvek na opatření zvláštních pomůcek, které nahrazuje nově příspěvek na zvláštní pomůcku. Příspěvek vyřizuje od 1. 1. 2012 Úřad práce Židlochovice, Komenského 80.
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3) Bez náhrady budou zrušeny příspěvek na úpravu bytu, příspěvek na individuální
dopravu, příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže a příspěvek
úplně nebo prakticky nevidomým občanům.
4) Průkazy mimořádných výhod vydané do 31. 12. 2011 zůstávají v platnosti, a to
do doby uplynutí doby platnosti vyznačené na těchto průkazech, nejdéle však do
31. 12. 2015. Postupně budou tyto průkazy nahrazeny kartami sociálních systémů. Průkazy osob se zdravotním postižením vyřizuje Úřad práce Židlochovice,
Komenského 80.
5) Označení motorových vozidel O1 zůstává v platnosti do 31. 12. 2012. Od 1. 1.
2012 bude toto označení postupně nahrazeno novými parkovacími průkazy.
Výměnu bude zajišťovat Městský úřad Židlochovice, Odbor sociálních věcí,
Nádražní 128, Židlochovice během celého roku 2012.
6) Rovněž na úřad práce přechází vyřizování a výplata dávek hmotné nouze (příspěvku na živobytí, doplatku na bydlení a mimořádné okamžité pomoci) a příspěvku na péči.
7) Dochází k omezení výplaty dávek státní sociální podpory – příspěvku na bydlení
a zavádí se maximální částka rodičovského příspěvku na 220.000,- Kč a volitelná
délka jeho pobírání – dávky vyřizuje Úřad práce Židlochovice, Komenského 80.
Bližší informace podá Odbor sociálních věcí při MěÚ Židlochovice nebo kontaktní
pracoviště Úřadu práce ČR Židlochovice.
Mgr. Iva Tycová

Tenisový klub Vojkovice
Vážení spoluobčané,
členové Tenisového klubu Vojkovice
Vám přejí pohodový a úspěšný nový rok 2012,
mnoho štěstí, zdraví, klidu a spokojenosti.

Rybářské sdružení Vojkovice
Naše Rybářské sdružení Vojkovice, o.s., vzniklo v první polovině letošního roku.
Od obce jsme si pronajali rybník Šimlochy a rozhodli se tak sdílet naši lásku k rybaření s ostatními sportovními rybáři. Myslím, že jsme na rybníku i v jeho bezprostředním okolí odvedli kus dobré práce, a věřím, že to ocení každý, kdo se tam vydá, ať už
na rybolov nebo jen na příjemnou procházku.
Úspěšně se nám podařilo zorganizovat Rybářské závody jak pro děti, tak i pro dospělé a na příští rok už vymýšlíme další aktivity. Podrobnosti, informace a fotografie
najdete na našich webových stránkách www.simlochy.cz.
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Přejeme všem do nového roku hodně štěstí, zdraví, kapitálních úlovků, na štědrovečerním stole čerstvou rybu a v příštím roce se budeme těšit na viděnou na rybníce.
PETRŮV ZDAR!
Za Rybářské sdružení Vojkovice
Miroslav Komínek, předseda

Placení poplatků v roce 2012
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Sazba poplatku:
500,- Kč - fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt
500,- Kč - fyzická osoba, která má na území obce ve vlastnictví stavbu určenou
nebo sloužící individuální rekreaci
Splatnost: do 31. 3. 2012
Variabilní symbol – 1337, specifický symbol – číslo popisné
Poplatek ze psů – platí se ze psů starších 3 měsíců
Sazba poplatku: 1 00,- Kč – za 1 psa
200,- Kč – za každého dalšího psa
Splatnost: do 31. 3. 2012
Variabilní symbol – 1341, specifický symbol – číslo popisné
Nájemné za hrobové místo – splatnost do 31. 3. 2012
Variabilní symbol – 3632, specifický symbol – číslo hrobu
Uvedené poplatky lze zaplatit:
– v hotovosti na pokladně Obecního úřadu Vojkovice
– bezhotovostním převodem – č. ú. 13223641/0100
– složenkou – lze vyžádat na obecním úřadě
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Společenská kronika
JUBILEA 1. 7. 2011–30. 11. 2011
Bohatá
Cachová
Domes
Růžičková
Čermák
Cigánek
Horáček
Klein
Večeřa
Kočířová
Navrátilová
Štefek
Vyskočil
Horáková
Rumpa
Mikeštík
Hliva
Šafránková
Čupová
Franěk
Kolegar
Gazdová
Sehnalová
Čupová

Anna
Anna
Bohumil
Vladislava
Zdeněk
Aleš
Karel
František
Vlastimil
Hana
Věra
Stanislav
Josef
Lydie
Antonín
Josef
Josef
Helena
Ludmila
Václav
Antonín
Amalie
Marie
Anděla

NAROZENÍ
Fatula
Jakub
Stankušová Elen
Dziedzinská Sára
Lvovská
Justina

60
60
60
60
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
70
70
70
70
80
80
80
82
82
83

Saitlová
Suchánková
Janíčková
Skalská
Vondráková
Čadílková
Klimešová
Kučerová
Lukášek

2. 7. 2011
29. 9. 2011
14. 10. 2011
14. 11. 2011

ÚMRTÍ		
Hubený
Rumpa
Lemonová
Darolíková

Božena
Květoslava
Darie
Antonie
Olga
Anna
Věra
Marie
Rastislav
Josef
Antonín
Anežka
Marie

83
83
85
85
85
86
86
92
92

26. 10. 2011
23. 11. 2011
23. 11. 2011
30. 11. 2011

VAROVÁNÍ STAROSTY OBCE
Vážení spoluobčané,
v poslední době se množí případy, kdy Vaše domovy navštěvují různí domovní prodejci, osoby, které nabízejí výhodné smlouvy na dodávku energií, a v neposlední řadě různí řemeslníci, kteří nabízejí za velice nízké ceny
různé služby i výrobky, jako např. klempířské práce, zednické práce aj.
V zájmu bezpečnosti Vás všech buďte maximálně obezřetní, pokud možno
do svých domácností nepouštějte z těchto osob nikoho!

Karel Klein
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Magnum
Each Office Independently
Owned and Operated

Jitka Pešová
realitní makléřka
RE/MAX Magnum
Mobil: +420 733 679 903
Banskobystrická 819/52
Telefon: +420 541 215 165
621 00 Brno
E-mail: jitka.pesova@remax-czech.cz
Česká republika
www.re-max.cz/magnum
24

Zerodované břehy rybníka Šejba

Zabahněné a zarostlé dno zátopy rybníka

Vysvěcení praporu mysliveckého sdružení

Rytíři z Královského řádu Moravských rytířů
sv. Rostislava

Děti z MŠ na farmě v Lechovicích
Vojkovický zpravodaj – vydává Obecní úřad ve Vojkovicích

