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vánočních svátků,
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a pevné zdraví
v novém roce

Vám všem přeje
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a zaměstnanci obecního úřadu
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

je pro mě ctí, že Vás všechny mohu v letošním roce již podruhé oslovit prostřed-
nictví vojkovického zpravodaje. Rok 2016 byl rokem, alespoň z mého pohledu, 
zvláštním. Na místní úrovni se navzájem prolínaly záměry úspěšné s neúspěšnými. 
Pokud hovořím o záměrech, byla to iniciativní, mnohokrát zoufalá snaha zástupců 
obce připravit a zrealizovat projekty, které vyplynuly z veřejného průzkumu, jenž 
je součástí strategického materiálu „Program rozvoje obce“. Dlouho připravovaný 
projekt s názvem „Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Vojkovice“ představující 
opravu chodníků v ulicích Hlavní, Rajhradská, Hrušovanská, Nádražní a Blatná 
získal v rámci hodnocení v Integrovaném regionálním operačním programu pouze 
46 bodů z potřebných padesáti, aby mohl být případně dotačně podpořen. Nemyslím 
si, že by žádost o dotaci byla zpracována zcela nekvalitně (zpracovatelem žádosti 
byla agentura RPA Dotace, s.r.o. Brno); tím hlavním důvodem, proč žádost propadla 
řídkým sítem hodnotící komise, byla zřejmě skutečnost, že obec Vojkovice nepatřila 
do okruhu vyvolených. Nicméně jedním neúspěšným pokusem snaha o získání 
dotace nekončí a proto rozhodlo Zastupitelstvo obce Vojkovice opětovně podat 
žádost o získání dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. A jelikož SFDI 
podporuje z velké části pouze zvýšení bezpečnosti podél silnic II. tř., byla žádost 
zaměřena na ulici Hlavní a Rajhradskou. Na zbývající úseky chodníku se pokusíme 
získat finanční podporu z jiných zdrojů, a pokud se nezadaří, budou realizovány 
z vlastních zdrojů.

Další akcí, o níž se hodně hovoří, je „Úprava místní komunikace v ulici Sportov-
ní“. Tady byla obec připravena v letošním roce zahájit stavbu z vlastních zdrojů. Na-
razili jsme pro změnu zase na jiný problém. Pravomocné stavební povolení doposud 
nemáme k dispozici. Není to v žádném případě vinou speciálního stavebního úřadu 
v Židlochovicích, ale v posledních, možná dvou letech si někteří správcové sítí do-
kazují svoji nepostradatelnost a dávající si na čas s vydáváním vlastních stanovisek 
ke správním řízením. Pokud se okruh výše uvedených bude zvětšovat, a jestliže  
v budoucnu tyto přidají na své „vážnosti a důležitosti“, vystojíme si na stavební  
a jiná povolení pěkně dlouhou frontu.

Bude-li nám štěstí alespoň trochu přát, předpokládáme realizaci výše zmíněných 
akcí v roce 2017. Zahájili bychom stavební práce na komunikaci v ulici Sportovní 
a následně po projednání žádosti o poskytnutí dotace na SFDI na chodnících v ulici 
Hlavní a Rajhradská a poté na Nádražní, Blatné a Hrušovanské.

V současné době probíhá územní řízení na přechod pro chodce u budovy základní 
školy. V projektové dokumentaci bylo nutné učinit několik technických změn, které 
souvisely s intenzitou a barevným odstínem světel na přechodu a s intenzitou světel 
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před ním. Změny byly vyvolány požadavky vyplývajícími z evropských norem po 
dokončení projektové dokumentace.

Samozřejmě věčně aktuální téma chodníků a místních komunikací se snažíme 
řešit po stránce projektové přípravy; ve fázi projednávání jsou ulice Rajhradská, kde 
nám koliduje autobusová zastávka s křižovatkou, ulice Nádražní a ulice Polní, kde 
je nutné nejdříve vyřešit majetkoprávní vztahy. Zkrátka cílem je vyhotovit pokud 
možno co nejvíce projektových dokumentací do šuplíku a být připraveni na případ-
né dotační výzvy.

Přestože rok od roku procento podílu dotačních prostředků na jednotlivé akce 
klesá, stále se vyplatí se o ně prát.

Zásadním dokumentem, jímž se řídí rozvoj obce, je územní plán. Územní plán 
obce Vojkovice z roku 1998 ani po třech změnách již zdaleka neodpovídá současným 
požadavkům a potřebám obce. Z toho důvodu rozhodlo Zastupitelstvo obce Vojko-
vice na svém zasedání dne 19. 12. 2013, usnesením č.7/2013 o „pořízení územního 
plánu obce Vojkovice“.

Pořizovatelem územního plánu určilo zastupitelstvo obce v souladu se staveb-
ním zákonem Městský úřad Židlochovice, a to na svém prvním zasedání v roce  
2014.

Dne 22. 9. 2016 schválilo zastupitelstvo obce návrh zadání Územního plánu Voj-
kovice.

Začátkem měsíce prosince 2016 byl v souladu se zákonem o veřejných zakázkách 
vybrán projektant, Ing. arch. Jiří Fixel. 

Dalším strategickým materiálem, který je vyžadován takřka ve všech případech 
při podávání žádostí o dotace, je tzv. Program rozvoje obce Vojkovice na období  
2016 – 2021. Materiál byl velice kvalitně vyhotoven místní akční skupinou Podbrněn-
sko v součinnosti s obcí a na základě průzkumu veřejného mínění. Zastupitelstvem 
obce Vojkovice byl schválen dne 22. 9. 2016. 

Oba zmíněné materiály, zejména pak další úkony, které budou následovat v sou-
vislosti s územním plánem, jsou a budou zveřejňovány na internetových stránkách 
obce Vojkovice www.vojkovice.info, v záložkách „úřad“ > „územní plán“.

V měsíci červenci jsme učinili další, ale opět zbytečný, pokus o narovnání na-
prosto nevyhovujícího stavu železniční zastávky Vojkovice nad Svratkou. Nakonec 
každý z Vás ať si udělá svůj vlastní úsudek o tom, jak může fungovat státní podnik 
v dnešní době. Možná finanční efekt, který přinese EET, by náš problém mohl vy-
řešit. Nechci v žádném případě věci zlehčovat a o to, aby i zastávka ve Vojkovicích 
nebyla jednou z nejhorších v rámci ČR, budeme nadále bojovat.
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Ve Vojkovicích  26. 7. 2016

Vážený pane řediteli,
žádám Vás laskavě, abyste věnoval maximální pozornost tomuto dopisu. Maximál-

ní proto, že není prvním tohoto druhu. Všechny předchozí se naprosto minuly účin-
kem. Ať již jsou požadavky v tomto dopisu ve Vaší kompetenci či ne, rozhodně by od 
Vás bylo seriózní a profesionální, abyste k němu zaujal objektivní stanovisko. 

V roce 1996 bylo vydáno stavební povolení na stavbu „ČD, DDC Modernizace t.ú. 
do 160 km/h. Vranovice – Brno“, pod č.j.: DÚ/S 20-2148/96-S-187/96.

V podmínkách uvedeného stavebního povolení stojí: V km 128,266 bude na silni-
ci III. třídy č.15266 – křižovatka I/52 – zúžena vozovka na 4,12 m pod stávajícím 
mostem ve směru Vojkovice – Syrovice, a vybudován chodník v šířce 2,25 opatře-
ný ochranným zábradlím s plechovou výplní, které bude navazovat na schodiště 
po obou stranách podchodu. Stavebník zajistí projednání zúžení vozovky a změny 
dopravního značení s příslušným referátem dopravy a DI Policie ČR a SÚS Brno.

Tato velice primitivní technická opatření si po letitých a zoufalých pokusech do 
stavebního povolení prosadila obec Vojkovice. Investor stavby se v průběhu přípravy 
stavby myšlenkou bezpečného přechodu cestujících v miliardové investici nezabýval.

Stavba byla uvedena do zkušebního provozu rozhodnutím drážního úřadu ze dne 
22. 6. 1998.

Kolaudována byla v červnu 2002.
Od této doby již uplynulo cca 14 let. Čtrnáct let naší snahy o to, aby někdo v laby-

rintu českých drah učinil opatření nebo alespoň jeden vstřícný krok k tomu, aby ces-
tující v zastávce Vojkovice nad Svratkou neměli pocit, že žijí ve středověku. A jaká je 
situace v železniční zastávce Vojkovice nad Svratkou nyní? Stejná jako před 14 lety.

1.   Podchod pod železničním viaduktem je ve stavu, který působí na cestující spíše 
depresivně, než aby plnil účel, pro který byl vybudován. V případě deštivého 
počasí dostávají zoufalci, kteří se snaží tudy procházet, sprchu od projíždějících 
motorových vozidel a jsou přímo vystaveni střetu s nimi.

2.  V noci není podchod osvětlen a proto je jeho překonání možné pouze s ruční 
svítilnou, čelovkou, aplikací svítilna v MT nebo zápalkami.

České dráhy, a.s.

Vážený pan Pavel Krtek, M.Sc
   předseda představenstva a generální ředitel ČD, a.s. 
Nábřeží Ludvíka Svobody 1222 
110 15   Praha 1VOJKO VICE
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3.  Schody po obou stranách viaduktu, které mají zajistit bezpečnou komunikaci 
mezi oběma peróny, byly v rámci rekonstrukce traťového úseku opraveny meto-
dou, kterou používají vlaštovky při stavbě svých příbytků. V současné době jsou 
mechanicky poškozené a technické parametry nášlapů zdaleka nesplňují přísluš-
né normy. Chůze po nich je takřka nemožná. Ještě bych zmínil skutečnost, že 
jejich úklid, zejména potom zimní, nefunguje vůbec.

4.  Žijeme v době, kde stávající právní předpisy v rámci přístupu zdravotně 
postižených osob právem vyžadují vybudování bezbariérového přístupu do 
všech budov a na místa veřejnosti přístupná. Máme dokonce vlakové soupravy 
a peróny, které tato kritéria rovněž splňují. O to více nám potom vrtá hlavou, jak 
se má osoba se zdravotním omezením nebo maminka s kočárkem dopravit na 
protější nástupiště. Nad touto skutečností se nikdo nezamyslel? Nebo je snadnější 
se tvářit, že to nevidíme?  (Ono to hlavně nic nestojí).

5.  Stovky cestujících nejen místních, ale i cestujících z okolních obcí, kteří do že-
lezniční zastávky Vojkovice nad Svratkou dojíždějí osobními automobily nebo 
na kolech a kteří nadále využívají vlakového spojení, musí každodenně absolvo-
vat „Ruskou ruletu“. Mají možnost si vybrat ze dvou variant, jak se přemístit na 
protější nástupiště. Ta první je, že se vydají po úzkých a poškozených schodech, 
v jedné ruce dítě a ve druhé kočárek, a někde v polovině cesty ukončí chůzi pá-
dem a úrazem, to v tom lepším případě. V tom horším případě to risknou přes ko-
leje a budou sraženi soupravou. A pokud se jim to náhodou podaří, tak na protější 
straně obdrží pokutu od drážní policie.

6.   Důvod? Nikdo jim za to, že řádně platí jízdné a využívají vlakovou dopravu, 
o které ČD veřejně hlásají, že je ztrátová, nebyl schopen zajistit do dnešního dne 
bezpečnou komunikaci mezi dvěma nástupními peróny, hodnou třetího tisíciletí. 

Smutná je skutečnost, že v době, kdy Krajský úřad JmK přešel na Integrovaný 
způsob dopravy a vlaková osobní doprava je řazena mezi prioritní, si těchto 
skutečností nikdo z erudovaných odborníků na dopravu nevšiml. A co myšlenka 
Českých drah související s dalším navyšováním rychlostí na 210 km/hod. a připra-
vovaná realizace regionální trati Židlochovice – Brno? Ani v tomto případě se nikdo  
nechytí za nos?

O technickém stavu budovy čekárny a sociálního zařízení se zmiňovat snad 
ani nebudu, protože mi připomíná poválečný stav. Jelikož vím, že snahou ČD je 
zbavovat se těchto staveb, protože vlaky jezdí na čas podle jízdního řádu. To je 
dobře, nicméně své biologické potřeby budeme vykonávat někde v zákrytu.

Věříme, že námi popsaná problematika je natolik žhavá, že se jí budete v rámci 
svých časových možností a kompetencí neprodleně věnovat a Vaše stanovisko nám 
sdělíte v co nejkratším čase. Do té doby budeme všichni doufat, že komunikace při 
hledání nápravných opatření nebude poznamenána žádnou tragickou událostí.
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Takhle to uměli vaši předchůdci v minulém tisíciletí
S pozdravem
Za Obec Vojkovice  Karel Klein – starosta obce

Na vědomí:
NÁRODNÍ RADA OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ČESKÉ REPUBLIKY, z.s.
Jan Chudý, asistent předsedy

Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7 - Holešovice
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Pokud bych měl v tomto předvánočním čase vyjmenovat a detailně popsat vše, co 

se od minulého zpravodaje v obci událo, vyšlo by to na knihu. Zmínil jsem pouze 
několik témat, o kterých se v obci nejvíce hovoří.

Svůj příspěvek ukončím poděkováním všem zájmovým organizacím působícím na 
území obce, zejména těm, které pracují s mládeží. Bezesporu však můj největší ob-
div a poděkování patří „Sdružení aktivních seniorů Vojkovice“, kteří i s ohledem na 
svůj věk a svým zdravotním problémům, jsou zkrátka a dobře u všech akcí konaných 
v obci. 

Vám, vážení spoluobčané, přeji v dnešní chaotické době pohodové a šťastné, ničím 
nerušené prožití vánočních svátků, do nového roku pevné zdraví, osobní spokojenost 
a duševní pohodu. Nenechte se vtáhnout do již zmíněného chaosu a vytvořte si kolem 
sebe pomyslnou ulitu, abyste se od něho izolovali. On je totiž určitou skupinou lidí 
záměrně vytvářen, neboť z něho mají profit.

Karel Klein, starosta
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ZŠ Vojkovice
Vážení,

bývá zvykem s blížícím se koncem roku bilancovat; ve škole je však na nějaké 
bilancování příliš brzy, vždyť ještě nejsme ani v polovině školního roku! Přesto již 
máme za sebou řadu zajímavých aktivit, které bych ráda zmínila. 

Na úvod mi dovolte několik základních informací:
Naši školu v současnosti navštěvuje 49 dětí, z toho 11 prvňáků; již druhým rokem 

fungují dvě oddělení školní družiny, jejichž služby využívá 39 dětí. Standardně nabízíme 
dětem účast v různých zájmových kroužcích, jako je dyslektický či keramický kroužek 
a zábavná matematika. Agentura Kroužky.cz zajišťuje pro zájemce kroužek bojových 
sportů, roztleskávačky a elektrotechnický kroužek. Ve škole také probíhá doučování.

Standardní vzdělávací činnost rozšiřujeme o další aktivity, jako jsou exkurze, 
výchovné pořady, návštěvy výstav a divadelních představení či projektové dny. Děti již 
navštívily požární hasičskou zbrojnici v Židlochovicích, s profesionálními záchranáři 
se učily základům zdravovědy, absolvovaly výukový program Zdravá pětka.  Starší 
žáci se zúčastnili výukového programu v jaderné elektrárně Dukovany a ve vodní 
elektrárně Dalešice; mladší žáci shlédli vzdělávací pořad v planetária v Brně. Velmi 
zajímavá byla též výstava Dobrodružství abecedy a prohlídka kláštera v Rajhradě. 
Žáci prvního ročníku též uspořádali malou slavnost pro svoje nejbližší – pasování 
prvňáků, kde měli možnost ukázat, co všechno už se od září naučili.

Na návštěvě u hasičů v Židlochovicích
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V jaderné elektrárně Dukovany

V prosinci se naše škola prezentovala kulturním vystoupením při rozsvěcení 
vánočního stromu. Ve spolupráci s ochotnými maminkami proběhly ve škole vánoční 
dílny s výrobou drobných dekorací a dárečků. 

Velmi si vážíme ochoty rodičů, kteří věnují svůj čas společné věci a sami se zapojují 
do aktivit školy. Ráda bych také poděkovala za finanční dary základní škole a mateřské 
škole, které slouží buď k nákupu hraček, nebo k pořizování učebních pomůcek 
a k dovybavení tříd moderním zařízením. K tomuto účelu jsme letos využili i částky 
získané ze sběru papíru a do jedné ze tříd jsme zakoupili velkoplošnou obrazovku 
a digitální mikroskop. 

Zřejmě jste v médiích zaznamenali nejrůznější diskuze na téma novely školského 
zákona a jeho dopadů v praxi. Pro většinu rodičů malých dětí jsou důležité především 
změny v termínech zápisů do základní školy a do mateřské školy. Zápisy do základních 
škol probíhají nově v měsíci dubnu a zápisy do mateřských škol v měsíci květnu. 
K zásadní změně dochází ovšem u dětí v posledním roce předškolní docházky. Dosud 
se jednalo o nepovinnou záležitost; od 1. 1. 2017 byla zavedena povinná předškolní 
docházka pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, tedy 
pro předškoláky. Bližší informace uvádím v závěru tohoto příspěvku.

S nastávajícími vánočními svátky mi dovolte popřát Vám všem spokojené 
a pohodové dny. 
� Mgr.�et�Mgr.�Libuše�Matyášová,�ředitelka�školy
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Výňatek z novely školského zákona 178/2016
§ 34a

Povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění

(1) Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, 
kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného 
členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 
90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou 
oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 
90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany11). Povinné předškolní 
vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

(2) Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu 
vzdělávání (§ 34 odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního 
vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává 
v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, 
v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen 
„spádová mateřská škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou 
školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle odstavce 5. Je-li dítě 
přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost 
bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy.

(3) Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky 
v pracovních dnech, a to v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. 
Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období 
školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních 
školách; pro účely tohoto ustanovení se termín jarních prázdnin určuje podle sídla 
mateřské školy v souladu s vyhláškou o organizaci školního roku. Právo dítěte 
vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno, není 
větou první a druhou dotčeno.

Adresa školy: skolavojkovice.cz
e-mail: zs.vojkovice@centrum.cz

Sbíráme: Drobné elektro
  Tonery a cartridge
  Papír a kartony (každou středu od 15.00 do 16.00 hod.)
  Baterie 
  Plastová víčka
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Mateřská škola
V tomto školním roce máme v mateřské škole zapsaných 50 dětí. 44 dětí je 

místních, 6 dětí je z Holasic. 23 dětí je předškolního věku, z toho 4 děti s odkla-
dem školní docházky. Nové děti si pěkně zvykly na denní režim v mateřské ško-
le a postupně se zapojují do nabízených činností. V letošním školním roce máme 
poprvé v mateřské škole funkci školního asistenta, který pomáhá dětem i učitelkám 
obou tříd, kde je potřeba. Tím se ještě více zkvalitňuje individuální práce s dětmi. 
Funkci školního asistenta vykonává paní učitelka Lenka Komínková na částečný  
úvazek.  

Příjemně překvapily aktivity rodičů a příznivců našich dětí – v letošním škol-
ním roce sami uspořádali několik podzimních akcí pro děti  (Dýňování, Uspávání 
broučků, Cestu duchů)  a  burzu dětského oblečení. Výtěžek z burzy byl věnován 
opět pro potřeby mateřské školy. Všem aktivním maminkám ještě jednou děkuje-
me. Rodiče přispívají dle svých možností i na hračky a pomůcky, které děti dosta-
nou na Vánoce, případně i na vybavení.

V letošním školním roce máme nový stolek a sedací soupravu pro hry a odpo-
činek dětí.

Kromě běžné výuky a vzdělávání proběhla v mateřské škole v září a říjnu pěkná 
divadelní představení. V listopadu se děti aktivně zapojily do prožitkového pro-
gramu s prvky celostní muzikoterapie – pohádky O Malé hvězdě. Se všemi dětmi 

(4) Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti 
ve vzdělávání stanoví školní řád. Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat 
doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody 
nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

(5) Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí
 a)  individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní 

docházky dítěte do mateřské školy,
 b)  vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně 

základní školy speciální podle § 47 a 48a,
 c)  vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které 

ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a.
(6) Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání 

způsobem podle odstavce 5 písm. b) nebo c), je povinen oznámit tuto skutečnost 
řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce 
před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání 
dítěte.
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Hra s listy

Dýňování
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…za kulturou do Prahy…
V sobotu dne 22. října 2016 uspořádala Obec Vojkovice zájezd do Studia dva diva-

dla v Praze, na jedno z nejvydařenějších muzikálových představení „EVITA“. 
Sraz účastníků zájezdu byl v 8 hodin u obecního úřadu. Možnost navštívit naše 

hlavní město měli občané z Vojkovic, ale i z okolí. Po minimálním zdržení jsme 
nastoupili všichni do autobusu a hurá směr Praha. Vzhledem k tomu, že jsme vyu-
žili dobré služby  Autodopravy Nevěděl, po celou dobu jízdy jsme nepocítili žádný 
problém ani žádné zdržení. Autobus nás odvezl do uvedeného města. Účastníci 
výletu měli možnost shlédnout v krátkém čase některé pražské památky. Před-
stavení trvalo asi 2,5 hodiny, ale určitě stálo za to. Je jisté, že u řady žen nezů-
stalo oko suché, stejně jako to moje. Výkony herců byly opravdu výjimečné, ale 
asi nejvíce nás oslovila Monika Absolonová coby představitelka Evy Perón. Její 
výkon předčil naše očekávání. Ostatní herecké výkony byly taktéž obdivuhod-
né, poněvadž po celou dobu představení zněly nádherné, mnohdy známé písně  
a melodie.

Jelikož se představení líbilo, lidé se již dnes ptají po další návštěvě divadla,  
a těší se, až Obec Vojkovice opět uspořádá pro své občany další neméně příjemný di-
vadelní zájezd, který si mnozí spojili s milým „podzimním“ výletem do naší stověžaté 
Prahy.

jsme byli v divadle Radost v Brně na představení pohádky O Červené Karkulce. Se 
změnou prostředí neměly děti problém a společnou návštěvu divadla, pro někoho 
i první v životě, stejně i cestu autobusem, si radostně užívaly.

Vydařily se aktivity dětí k podzimu – pouštění draků, hry s listy, návštěva 
zahradnictví, Hnědý den v mateřské škole se zhotovováním obrázků z přírodnin 
apod.

K podzimní tematice se vztahoval i výukový program Jabloňka a Ořešáček, 
kterého se zúčastnily předškolní děti ve středisku pro environmentální vzdělá-
vání Lipka v Brně. Děti v přírodní zahradě moštovaly jablíčka a hrozny, barvily 
ořechovým listím hedvábí a vyráběly panáčka Ořešáčka, kterého si potom od-
nesly domů. Hrály si se semeny plodů, poznávaly přírodniny po hmatu. Pobyt 
v Lipce se dětem moc líbil, proto máme objednaný na květen další program 
s jinou tematikou. 

Do konce kalendářního roku nás čekají tradiční vánoční besídky s progra-
mem dětí pro rodiče, Mikulášská besídka s nadílkou, představení dřevěného  
divadla.

Přeji všem pěkné prožití vánočních svátků a hodně zdraví v novém roce. 
� Věra�Kopčáková
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Ale zpět k muzikálu. Kdo vlastně byla Evita?
Eva María Duarte de Perón, známá také jako Evita, (7. 5. 1919 Argentina –  

26. 7. 1952 Buenos Aires, Argentina) byla druhou manželkou argentinského preziden-
ta Juana Dominga Peróna (1895–1974) a první dámou Argentiny od roku 1946 až do 
své smrti v roce 1952.

Narodila se v rolnické oblasti Argentiny roku 1919. Když jí bylo 15 let, odešla 
do Buenos Aires, aby zde začala svoji kariéru v rozhlase a u filmu. Roku 1944 se 
poprvé setkala s Juanem Perónem na charitativní akci v San Juanu. Příštího roku se 
vzali. Její manžel se roku 1946 stal prezidentem. Poté získala vliv v Perónovi odda-
ném odborovém hnutí. Po určitou dobu vedla i ministerstva práce a zdravotnictví. 
Založila charitativní organizaci „Fundación Eva Perón“ a ženskou perónistickou 
politickou stranu, jelikož se domnívala, že ženy nemají na politiku v Argentině do-
statečný vliv. 

Roku 1951 byla navržena do funkce viceprezidentky, což odmítla z důvodu své ne-
moci a nátlaku ze strany vyšších kruhů a svého manžela. Podstoupila několik operací, 
její zdravotní stav se však rychle zhoršil. Zemřela roku 1952. Řada odborníků se sho-
duje, že byla nejmocnější ženou v historii své země. Jiní dokonce tvrdí, že před svou 
smrtí byla jednou z nejmocnějších žen na světě.  Dnes je známa také díky muzikálu 
Evita Andrewa Lloyda Webbera a Tima Rice, který byl později pod stejným názvem 
zfilmován se zpěvačkou Madonnou v hlavní roli.

Bc.�Eva�Dofková
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Uspávání broučků

Podzim dětem zpestřila dýňová strašidla,  
draci, broučci i duchové

Rodiče dětí z mateřské školy. Pod tímto prozatímním názvem jsme během podzimu 
uspořádali několik akcí určených nejen dětem z MŠ, ale i jejich starším kamarádům. 

27. září 2016 proběhlo na dvorku mateřské školy Dýňování. Více než dvě desítky 
dýňových strašidel se během slunečného odpoledne vylouply pod šikovnýma rukama 
dětí a jejich rodičů. K dobré náladě přispěla i ochutnávka dýňových dobrot z kuchyně 
několika maminek. 

 Vrtkavé podzimní počasí nám přálo i při Drakiádě v neděli 16. října. Ta proběh-
la netradičně na polích nad Zahrádkami směrem k Holasicím za účasti asi dvacítky 
draků a jejich majitelů. Během cesty plnily děti na stanovištích různé úkoly, za což je 
na konci čekala malá odměna. I když vítr musely nahradit spíše rychlé nohy, všichni 
draci nakonec vzlétli.

Ve čtvrtek 27. října jsme se s těmi nejmenšími pustili do „Uspávání broučků“. 
Broučky, které si děti samy vyrobily, jsme s lampióny doprovodili od mateřské škol-
ky až do parku. Tady všichni kamínkoví broučci ukázněně usnuli v postýlce z listí, 
zatímco děti splnily několik úkolů motivovaných životem hmyzu.
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Lampióny, baterky a světýlka všeho druhu se opět hodila hned týden poté, a to  
4. listopadu, kdy proběhla „Cesta duchů“. Stezka plná světýlek, zářících duchů, pa-
vouků a nejrůznějších strašáků dovedla návštěvníky netradičně do nově vytvořené 
části vrbovny. Bezmála sedm desítek dětí a jejich rodičů si tady v černočerné tmě 
mohli vychutnat tu pravou strašidelnou atmosféru. 

Velké poděkování za pomoc při organizaci všech výše uvedených aktivit patří nejen 
maminkám dětí, učitelkám z MŠ, ale taky členkám Sdružení aktivních seniorů, bez 
jejichž přispění by nebylo možné akce v takovém rozsahu vůbec uskutečnit. 

 Miroslava�Floriánová,�Radka�Dziedzinská

Nový Vojkovický spolek právě vzniká
Bývá zvykem, že spolek je napřed založen, a až potom začne fungovat. V našem 

případě je to naopak. Skupinka rodičů dětí z mateřské školy, která čas od času připra-
vuje akce především pro ty nejmenší děti, funguje už několik let. Právní subjektivita 
ale tomuto uskupení prozatím chyběla.  To jsme se rozhodli nyní napravit. 

Našim cílem je obohacovat společenský život obce pořádáním akcí především pro 
ty nejmenší vojkovické občany – děti z mateřské i základní školy a jejich rodiče. 
Věříme, že pravidelné setkávání dětí, rodičů a často i prarodičů a přátel obohatí děti 
o nové kamarády, zážitky a zkušenosti.  A že touto cestou lze utvářet nejen jejich vztah 
k lidem, ale i k místu, kde žijí.

Věříme, že se nám podaří navázat (či udržet) spolupráci i s dalšími místními usku-
peními a samozřejmě rádi mezi námi přivítáme i nadšené jednotlivce. Chcete-li se 
přidat (a vůbec nevadí, pokud žádné děti nemáte), či nás jakoukoliv formou podpořit, 
neváhejte nás kontaktovat. 

 Miroslava�Floriánová�(mirka.drobilkova@post.cz),�Radka�Dziedzinská

Sdružení aktivních seniorů Vojkovice
Vážení spoluobčané, čas plyne jako voda v řece a kvapem se blíží konec roku 

2016. Jestli byl pro nás seniory dobrý nebo špatný, to si zhodnotí každý sám. 
V našem věku nám není mnohdy zrovna nejlépe. Bolí nás klouby, kolena i jiné 

části  těla, o kterých jsme dříve nevěděli, že je máme. Přesto se navzdory těmto 
neduhům scházíme již šest roků dvakrát do měsíce v zasedací místnosti obecního 
úřadu, abychom si mohli při kávičce a dobrém vínečku o těchto problémech po-
debatovat.

Stejně jako v předchozích letech jsme i letos pomáhali tam, kde bylo potřeba  
(dětský maškarní ples, Den pro Vojkovice, hody, Svatohubertská mše). Je toho 
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mnohem více, co pro naši obec děláme, a hlavně to děláme rádi. Většina našich 
seniorů je také členy Svazu zdravotně postižených. I tato organizace, stejně jako ta 
naše, pořádá pro své členy různé kulturní akce. Proto ročně naši senioři absolvují 
desítky zájezdů: divadelní představení, návštěvy zámků, květinové výstavy, rela-
xační zájedy do termálů, bylinkové přednášky, koncerty, plesy atd.

Nyní máme za sebou tu příjemnější část roku a před námi podzimní a zimní čas, 
nepříjemné dlouhé večery. Ještěže máme televizní přijímače a „babinec“. Naštěstí 
nemusíme při svíčkách spřádat len nebo drát peří, i když doba dávno minulá mohla 
mít také své kouzlo, kdo ví?

V prosinci se rozsvítil vánoční strom, pan starosta pronesl sváteční řeč, děti nás 
potěšily svým vystoupením. Koukali jsme na ohňostroj a popíjeli svařáček. 

My senioři zakončíme rok 2016 předvánočním posezením se souborem „Mužá-
ci“ (13. 12. 2016). 

Říká se, jak na Nový rok, tak po celý rok. Proto vykročte do toho 2017 tou správ-
nou nohou. Za seniory Vám všem přeji jen to nejlepší. 

Za Sdružení aktivních seniorů
Radoslava�Kubátová

Zájezd seniorů do skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm
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Myslivci – Myslivecký spolek Vojkovice
Milí spoluobčané a přátelé myslivosti,
v minulém vydání zpravodaje jsem se vás snažil seznámit s některými činnostmi 

našeho spolku. 
Rovněž jsem vás informoval o poněkud smutné záležitosti, a to o zardoušení  

hnízdící labutě a pokus o zachránění její snůšky vajec, což se díky členům našeho 
spolku, hlavně panu Jindřichu Tomanovi, podařilo téměř na 100 %. Šest ze sedmi 
vajec se podařilo vylíhnout následně si tyto mláďata převzali zaměstnanci záchran-
né stanice v Rajhradě, kterým bych tímto také rád poděkoval. 

V uplynulých měsících jsem nezaháleli a vypomáhali na různých akcích kona-
jících se v  naší obci počínaje takřka již pravidelným scházením Vojkovčáků na 
špici na dětských akcích (např. pálení čarodějnic, den dětí). Naší velkou akcí byla 
Svatohubertská mše v měsíci říjnu. 

V pronajaté myslivně jsme opravili hlavní místnost  a ve spolupráci s obcí se po-
dařilo také vyměnit okna na budově. Samozřejmě nemohu zapomenout na opravy 
krmných zařízení v naší honitbě (zásypy, krmelce, atd.), ve kterých již v součastné 
době intenzivně přikrmujeme.  

Výřad po honu
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SK Vojkovice, když tráva hoří …
Vážení spoluobčané, sportovní přátelé,

otevíráme fotbalové okénko sportovního klubu SK Vojkovice a v předvánoční at-
mosféře budeme rekapitulovat práci realizačních týmů a fotbalové výkony i výsledky 
našich fotbalových družstev. Takže: On y va!

Pavel Pónya z pozice hlavního trenéra A týmu hodnotí podzimní část sezóny na 
úrovni Krajského přeboru. Celkem 16 družstev v Jihomoravském kraji svádí souboje 
o fotbalové body a potlesk diváků a nejmenší vesnice mezi městy si nevede vůbec 
špatně. 9. místo vnímáme v polovině sezóny velmi pozitivně, i když v některých utká-
ních jsme mohli vydolovat více bodů. Na druhou stranu A tým leckdy příjemně své 
fanoušky a příznivce potěšil a přidáme-li na misku vah také naše ekonomické mož-
nosti a další nezbytné aspekty této klubové úrovně, zaslouží realizační tým i hráči za 
umístění a 19 bodů určitě pochvalu.

Trenér Pavel Pónya v rozboru uvádí, že síla týmu je více v domácích zápasech než 
těch venkovních. Hlavní herní nedostatek je špatné řešení zakončení již dobře započa-
té herní akce a koncovka, ta koncovka … Domácí fanoušek ví, co vše lze neproměnit. 
Ale jak jsem uvedl, pozitivní převládá. Nejlepším střelcem našeho týmu je s 9 branka-
mi Miroslav Vacek. Hráčský kádr zaznamenal jednu změnu v podobě příchodu Marka 
Buce. Trenér je nadále připraven dávat šanci našim odchovancům v kategorii dorost, 
pokud si oni na oplátku svými výkony a tréninkem o nominaci řeknou a v zimní pří-
pravě svými výkony dále potvrdí. 

Když je řeč o přípravě, tak trenér Pónya a vedoucí týmu Jan Valnoha, bývalý hráč 
a zkušený fotbalista, připravují noty na zimní soustředění týmu v oblasti Bílých Kar-
pat. Soupeři, kteří je v přípravě čekajín nejsou žádní Nazdárci, ale kluby jako Velká 
Bíteš, SK Líšeň, Tasovice atd. Příprava startuje 10. 1. 2017. Těšíme se!

Na opačném pólu našeho klubového spektra je, tedy pouze věkově, mladší příprav-
ka. Trenér Libor Frank uvádí k působení kluků z mladší přípravky následující:

 Podzimní část nové sezóny pro nás byla skoro dle očekávání a představ. Příprava 
před začínající sezonou proběhla nejen četnými tréninky, ale měli jsme i dobrovolné 
tréninky v průběhu letních prázdnin. Po odchodu starších hráčů ročníku 2007 do starší 

 Dále bych chtěl připomenout, že naši již započatou loveckou sezonu ukončí-
me 20. 1. 2017 poslední lečí ve stylu mysliveckého plesu v sokolovně ve Vojko-
vicích. Bohužel jak jsem již minule zmiňoval, je počet návštěvníků na této akci 
omezen kapacitou sokolovny. Bližší informace získáte na myslivně 18. 12. 2016  
od 9.00 hod. do 11.00 hod.

Závěrem mi dovolte, abych vám jménem Mysliveckého spolku popřál šťastné 
prožití svátků vánočních a hodně štěstí do nového roku.

Předseda�MS�Martin�Vangel�
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přípravky to bylo chvíli o zvyku, ale brzy jsme se srovnali a zvykli si nejen na jejich 
odchod, ale i na tváře nově příchozích kluků. Letošní podzimní sezónu jsme zakončili 
velmi úspěšně hlavně díky tomu, že kluci chodili rádi a s nadšením a díky tomu nadše-
ní dokonce někteří přibyli. Z toho máme největší radost. Výsledkem je 2. místo v naší 
soutěži, a to za 11 výher, 1 remízu a 2 prohry, dodává závěrem trenér. 

A já doplňuji, že z pohledu klubu je to důležitá kategorie, u které se obecně snažíme 
o nácvik správných herních návyků a doufáme v široký kádr, na jehož základu posta-
víme nejen starší přípravku, ale hlavně žáky. Tým samozřejmě přešel na zimní část do 
krytého prostředí a ve své práci pokračuje dále. Doufáme, že se nám pochlubí svými 
výsledky z některého ze zimních turnajů. 

Trenéři starší přípravky Zdeněk Veselý a Roman Hanzlík jsou také spokojení? Tak 
jako každý rok proběhla výměna hráčů našeho týmu a to znamená, že starší opory se 
přesunuly do mladších žáků a k nám přišli kluci z mladší přípravky. S tím souvisela 
i změna trenérů a brankářského postu. Nesehranost a částečná nezkušenost měla za 
následek nepříliš lichotivé výsledky, ale důležitější bylo, že se tým zásluhou lepší 
tréninkové morálky a stmelením herně výrazně posunul, a i výsledky posledních kol 
nám to potvrdily. Nyní se již připravujeme na zimní halovou ligu a pevně věříme, 
že tradiční vítězná hymna znovu bude dunět halou. S pozdravem SPORTU ZDAR!  
Zdenál. Nadšení a elán tedy starší přípravce neschází, zlepšená hra už je a další ještě 
lepší výsledky určitě přijdou. Já se domnívám, že se tým řádně zkonsolidoval a v žád-
ném utkání určitě hráči nepropadli. 

Trojice trenérů Radim Hanzlík, Luboš Konečný a Pavel Nešpor vedou mladší a starší 
žáky v A. třídě krajské soutěže. Opakovaně musím vyjádřit pochvalu ke dvěma věcem.

A tým muži
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Stabilizace kádru. Víte již z předchozích komentářů, že počet dětí, které jsou ochot-
ny věnovat se sportu, se stále snižuje. Mnohdy chybí i podpora a práce jejich rodičů. 
Radim se s touto fází vyrovnal velmi dobře. Přístupem trenérů, fotbalovou nabíd-
kou a prací nejen během zápasů, je hráčům poskytován servis, který žáci z Vojkovic 
i okolních obcí využívají a svými výkony tuto práci klubu vrací. 

Další věcí je fotbalová filozofie, kterou Radim s kolegy ordinují. Fotbal, fotbal 
a fotbal. Naše hráče nevidíte jen tak zbůhdarma míč nakopávat či nesmyslně tahat. 
Umístění v lepší polovině tabulky, konkrétně čtvrté a páté místo zaslouží velikou 
pochvalu, a ještě více mohou hráče i trenéry těšit pochvaly za hru a vedení utkání, od 
odborné fotbalové veřejnosti z okolí.

Dorost SK Vojkovice spojil svoje síly do sezóny 2016–2017 s kluky z Rajhradu 
a ve dvou věkově rozdělených skupinách, starší dorost a mladší, okusil úroveň kraj-
ského přeboru. Na úvod těsné prohry, vystřídali tu a tam prohry s vyšším gólovým 
vyjádřením. I přes obtížnost soutěže se však i vítězné body udělat podařilo. Trenér 
staršího dorostu Franta Furch je trochu zklamán, že se nepodařilo hráčské kádry obou 
týmů postavit dle původně uvažovaného počtu. Pokud se objevují potíže postavit plný 
počet hráčů do pole, nemůžeme na lepší výkony ani pomyslet. U staršího dorostu mu 
pomáhá Petr Pekárek a jsou si vědomi, že pro některé naše hráče je soutěž krajského 

Starší přípravka
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přeboru dost náročná, a musíme mít odpovídajících kvalitu na postu brankáře. Přesto, 
že jsme odehráli zápasy, které byly na začátku herně minimálně vyrovnané, prohráli 
jsme je díky velmi laciným brankám a často triviálním chybám. 

Přesto se do jarní sezóny dívám optimisticky, pár zápasů ke konci kluci odehráli 
již velmi kvalitních, potřebují si na soutěž a taky na nové spoluhráče zvyknout. Kraj-
ský přebor je pro ně velká škola a zkušenost k nezaplacení, pokud budou absolvovat 
dobrou zimní přípravu, bude jaro úplně o něčem jiném. V to pevně věřím, dodává 
František Furch.

Komentář k mladšímu dorostu si vzal na starost vedoucí týmu Jiří Drahoš. Dvanác-
tičlenný hráčský tým trénuje Martin Pařez, který vystudoval trenérskou B licenci a má 
mnohaleté zkušenosti se žákovskou ligou. Hráči trénují dvakrát týdně, z toho je jeden 
trénink společný s hráči Vojkovic. Tým se na začátku hodně hledal, těžko se srovná-
val s úrovní krajského přeboru a někteří původně uvažovaní hráči bohužel s fotbalem 
skončili. Přesto jsem přesvědčen, že předváděný fotbal není nejhorší a věřím v pozi-
tivní vývoj. Kluci z obou klubů vytvořili skvělou partu, zvedli jsme účast na tréninku, 
hráče tréninky baví a od toho se chceme odrazit.

Komentář k bodu dorost je velmi těžký. Musí bohužel zaznít, že je to hodně o práci 
a o vůli hráčů, která často chybí v tréninkové fázi a někdy i v mistrovském utkání. 

Starší žáci



24

Pokud se maximálně nezapojí celý tým do tréninkové fáze, která musí zohledňovat 
svojí strukturou přípravu na soutěž krajského přeboru, bude i jarní část soutěže pro 
kluky i tým velmi těžká. Přejme klukům, ať nepolevují a zůstane jim chuť do fotbalu, 
který musí dělat pro radost a sami sebe. Trenéři mužů čekají a sledují jejich výkony 
a tyto hráče potřebují. Nicméně soutěž zejména A týmu potřebuje mladé hráče velmi 
dobře připravené.

Chcete vidět pěkný fotbal, krásné fotbalové akce, množství gólů a výhru našeho 
týmu? Jediné, co nevíme, tak o kolik? Takto by, samozřejmě v nadsázce, mohl znít 
inzerát na utkání B mužů Vojkovice. Trenér Martin Knoz sestavil a má k dispozici 
skutečně silný tým, prošpikovaný mladými dorostenci, který se směle staví svým 
prošedivělým protivníkům v okolí. Tam je přesně vidět, že klub, který neustál mlá-
dež, nebude mít v dalších letech divákům co nabídnout. Někde dočasně mohou po-
moci peníze, které problém odloží, ale to určitě nebude platit všude a navždy. B tým 
SK Vojkovice je však přesně tou směsicí kvalitních hráčů, které zastupuje David 
Vacek (děkujeme za spoustu krásných branek a fotbalových momentů) a mládí, které 
musí dostávat na této úrovni opakovaně šanci a musíme je pro dospělý udržet. Takto 
tedy postavený tým válcuje 3. třídu okresní soutěže se skóre 61:12 a je zaslouženě 
na prvním místě. 

No a prostor dostane také tým Starých pánů, vedený Markem Zámečníkem. Na 
začátek musím podotknout, že jsem se trochu lekl, když někteří moji spoluhráči v této 
kategorii střídali po 30 sekundách hry, protože dostali žízeň, ale kdo si s námi zahraje, 
pochopí. V zápasech se utkáváme s obrovským herním nasazením a v některých utká-
ních jde doslova o život. Naše dvě poloviny jsou rozděleny do skupin dle váhy, do sto 
a nad sto kilo, nebo dle věku, přičemž horní hranice není omezena. Zkušenost a vy-
zrálost je u hráčů, kteří mají štěstí a potkají se během utkání s míčem, patrná hned po 
prvním dotyku. Koncovku, kterou máme, nám závidí i ofenzivní duo bratrů Poláčků 
a přehled o hře máme minimálně stejný jako matador vojkovického fotbalu František 
Kučera. A tak tráva hořela! V soubojích, kde je více chuti než vlasů na hlavách hráčů, 
opakovaně překračujeme hranice fotbalových možností. 

Marek Zámečník zve všechny kluky jakéhokoli věku na společná fotbalová setkání 
na fotbalovém hřišti. Neváhejte. Tým Starých pánů je i tu pro vás! 

Závěrečné slovo Ing. Petr Klučka, předseda SK Vojkovice: 
Hlavními prioritami pro nás zůstává práce s mládeží od předpřípravky až po do-

rost. Chceme, aby mladí měli co nejvíce pohybu a neměli tak čas na kouření apod. 
V kategorii muži chceme udržet soutěž Krajského přeboru a musíme určitě poděko-
vat mužům B za skvělé výsledky. Nadále budeme dle možností zvelebovat fotbalový 
stánek. Děkujeme obci Vojkovice, panu starostovi, zastupitelům a všem našim spon-
zorům a fanouškům za podporu a přízeň, které se nám dostává. Rodičům děkujeme, 
že podporují děti ve sportování a přejeme všem klidné vánoční svátky a hodně sil do 
nového roku.

 Richard�Večeřa
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
JUBILEA od 1. 5. 2016 – 30. 11. 2016

 Blahopřejeme našim spoluobčanům k jejich životnímu jubileu a přejeme hodně 
zdraví a spokojenosti do dalších let.  

Vaňková Eva 65
Bohatá Anna 65
Cachová Anna 65
Růžičková Vladislava 65
Smejkal Josef 70
Tichá Věra 70
Cigánek Aleš 70
Horáček Karel 70
Večeřa Vlastimil 70
Kočířová Hana 70
Navrátilová Věra 70
Vyskočil Josef 70
Horáková Lydie 70
Kryšpín Zdeněk 75
Mikeštík Josef 75
Šafránková Helena 75
Jiráková Věra 81
Remková Zdeňka 81
Vávrová Rozálie 81
Remek Vladimír 81
Dvořáková Ludmila 81
Dvořák Václav 81
Bureš Jiří 81
Bedřichová Marie 82

Tyc Josef 82
Marčíková Marta 83
Kolegarová Zdeňka 83
Jirák Jan 83
Drobílek Jan 84
Čupová Ludmila 85
Franěk Václav 85
Sochorová Adolfina 87
Gazdová Amálie 87
Čupová Anděla 88
Suchánková Květoslava 88
Macka Ladislav 90

Narozené děti v období od 1. 5. 2016 do 30. 11. 2016
   Blahopřejeme rodičům k narození dětí a přejeme mnoho radostných chvil při jejich 
výchově.
Veis Dušan  
Valehrach Alex  

Kosterec Robin  
Fuchs Ondřej  

Vzpomínka na naše zemřelé spoluobčany
Čadílková Anna 6. 5. 2016 
Mazánek Zdeněk 16. 6. 2016
Dohnalová Marie 22. 8. 2016

Renata Režná 1. 11. 2016
Šindelář Jan 1. 11. 2016
Vondráková Olga 5. 11. 2016







Vánoční přání  
Římskokatolická farnost Židlochovice
Vážení občane Vojkovic.
Malá�Milenka�prožívala�páté�Vánoce�svého�dětství�a�pod�stromkem�našla�

své�dárečky.�Najednou�se�zamyslela�a�povídá:�„To�je�stejně�divný,�když�já�mám�
narozky,�nebo�svátek,�vždycky�dostávám�dárečky�a�když�je�má�dneska�Ježíšek,�
chudáček,�nedostává�nic�a�ještě�sám�naděluje!“�

Vánoční poselství je neustále aktuální pro každého z nás. Každý jsme jen na urči-
tém stupni svého vztahu k Bohu. Možná jsme ještě ve svém životě neobjevili Boha 
jako největší dobro svého života. A právě Vánoce nás volají, abychom do tohoto vzta-
hu vstoupili. Abychom se nebáli rozbalit ten nejvzácnější dárek, jakým je Bůh sám. 
Proto se Vánoce nesou v symbolu Božího dítěte. Každý z nás by se měl stát Božím 
dítětem. V našem životě je toho již mnoho rozbitého a pokaženého, ale u Boha vždy 
existuje možnost vstát a vykročit na cestu našeho života novým způsobem. Ať Vám to 
připomíná vánoční stromek, zelený i v zimě, jako symbol naděje a života. 

Přeji Vám, abychom se o Vánocích nejen obdarovali, ale sami se stali darem dru-
hým, tak jako se Bůh stal darem nám. To bude ten nehezčí dárek, který můžeme na-
rozenému Ježíši dát.

R.�D.�Mgr.�Pawel�Cebula,�farář

Setkání rodáků a kamarádů „Na ŠPICI“ 2016
V nádherné atmosféře za vojkovickým mlýnem konala se událost přímo velko-

lepá. Zavedený termín v polovině prázdnin je časem, kdy prací a péčí o rodinu 
znavení otcové vyrazí pospolu strávit významný den. Ti, kteří štěstí v manžel-
ství k jejich smůle ochutnat prozatím nemohli, sledovali, jak nás naše manželky 
s úctou a přáním všeho dobrého vyprovází. Nevěšte však hlavy, chlapci, také se 
dočkáte. Den i pozdní večer jsme strávili samo sebou odbornou diskuzí. Dovolili 
jsme si krom témat obvyklých jako sport, myslivost a komunální politika, nahléd-
nout i do tématu Evropy. Dlouho jsme se nemohli shodnout, zda Angela má nebo 
nemá dostat Nobelovu cenu za mír a co budeme dělat s Putinem. Ale jak se říká, 
ráno moudřejší večeřa, pardon večera. 

Troufám si vás pozvat jménem kamaráda Martina Vangela na další ročník. Podrob-
nosti budeme rozesílat na začátku prázdnin; doufáme ve vaši hojnou účast. Nejde jen 
o kluky, kteří se zde narodili a o všechny, kteří se odstěhovali či naopak nově přišli. 
Pro další sezónu jsme zavedli seznam manželek, které své partnery nepustily. 

Dámy, varuji vás, seznam mám a nebojím se ho použít!
Richard�Večeřa
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Vojkovický zpravodaj – vydává Obec Vojkovice

Předvánoční posezení seniorů s hudbou

Slavnostní pasování na prvnáčky




