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Krásné a především 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,
usedám ke svému počítači dva dny před začátkem adventu a snažím se najít
formu a obsah svého příspěvku.
Dosud jsem historicky poprvé neměl možnost nahlédnout do příspěvků, které budou následovat za tím mým. Na jedné straně jsem tak trochu zvědav, na
straně druhé si však říkám, že nebudu ve své tvorbě nikým a ničím ovlivněn,
popřípadě v tom dobrém slova smyslu vyprovokován k tomu, abych eventuálně
reagoval.
Jak jsem již zmínil, je před námi advent a Vy budete vojkovický občasník pročítat pravděpodobně až po zapálení druhé svíčky na adventním věnci. To, co je
však již za námi, je jeden rok funkčního období. Nemějte strach, nebudu bilancovat. Jsem přesvědčen, že informací o tom, co se u nás, v naší rodné vísce, za
tu dobu událo, máte dost. Kdo chce vidět, ten vidí a kdo ne, nepřesvědčí ho ani
stovky konkrétních příkladů s mým úředně ověřeným podpisem. Řekl bych, že
se velice rychle a kvalitně podařilo propojit informační kanály obce, kterými jsou
internetové stránky, infokanál kabelové televize, sociální sítě a v neposlední řadě
právě Vojkovický zpravodaj.
Jen v kostce nastíním priority pro rok 2020. Vrcholí přípravné práce na projektu
„Rekonstrukce hospodářského pavilonu v budově mateřské školy“. V měsíci listopadu bylo zahájeno společné územní a stavební řízení na akci „Rekonstrukce
místní komunikace v ulici Rajhradská“. Od ledna roku 2020 bude zahájena stavba
„Intenzifikace ČOV Židlochovice“, na které se podílí i naše obec. Chceme restaurovat sochu sv. Jana Nepomuckého a brány na místním hřbitově; nadále budeme pečovat o zeleň a sázet další stromy, budeme udržovat místní komunikace a chodníky
v bezpečném stavu, budeme věnovat péči i našim dvěma vodním dílům, rybníkům
Šimloch a Šejba.
Vše nasvědčuje tomu, že nám majetkově spadne do klína místní sokolovna,
a to ve stavu nevábném. Starosta místní organizace TJ Sokol Vojkovice, bratr Ivan
Pavlík, obdržel oficiální souhlas předsednictva České obce sokolské s převodem
budovy a pozemků na Obec Vojkovice. V současné době právní zástupce obce
pracuje na přípravě smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti dle standardů
ČOS.
Určitě jste všichni zaregistrovali anketu o způsobu nakládání s odpady v Obci
Vojkovice, včetně jejího vyhodnocení. Za celým tímto odstavcem stojí investice v řádech desítek miliónů korun, na jejichž přípravě, zajištění financování
a realizaci již byly a ještě budou odpracovány stovky hodin, v nesmírně stresujících podmínkách, které nám diktuje současná legislativa. Velmi důležitým
momentem je konstruktivní komunikace na úrovni orgánů obcí. U nás ve Vojkovicích jsme si přece nikdy nehráli na nějakou vládnoucí koalici a opozici, ale
věci jsme posouvali dopředu společně, na základě logických a kompromisních
závěrů.
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SAMETOVÁ REVOLUCE

V letošním roce jsme vzpomněli, oslavili a někteří raději ani nevzpomněli, 30.výročí
„Sametové revoluce“. Musím se přiznat, že z toho, co jsem měl možnost shlédnout
v médiích, mám velmi smíšené pocity. Nebudu se tajit tím, že v listopadových dnech
roku 1989 jsem na Náměstí Svobody v Brně také několikrát zvonil klíči. Dnes si kladu
otázku „komu bylo vlastně odzvoněno?“
Marně přemýšlím, kam se vytratila národní hrdost, pokora a vzájemná soudržnost
nás všech.
Tak, a nyní dávám prostor dalším příspěvkům, které budou svým obsahem určitě
věcnější a podrobnější.
Svůj příspěvek končím poděkováním a zdravicí.

Děkuji všem místním zájmovým spolkům i jedincům, kteří v letošním roce pořádali kulturní a sportovní akce, zejména pro děti a seniory. Děkuji vedení školy
a školské radě za to, že při návštěvě školy opět vnímám pozitivní atmosféru, a to jen
díky tomu, že se podařilo odstranit některé nezdravé tendence. Skládám, jako každý rok, poklonu našim seniorům za jejich neutuchající elán a neskutečné nadšení
při pořádání veřejných kulturních akcí. Za to si zaslouží úctu nás všech. Poděkování patří i těm členům rady a zastupitelstva obce, kteří správně vyhodnotili působení ve svých funkcích. A samozřejmě moje poděkování patří i zaměstnancům
obce.
Vážení občané,
a teď bych Vám všem, bez rozdílu věku, už jen ze srdce popřál krásný, klidný, pohodový advent i čas vánoční a v příštím roce dobré zdraví a co nejvíc pozitivních okamžiků a co nejméně stresujících chvil.
Karel Klein, starosta vás všech

Intenzifikace ČOV Židlochovice
Předmětem stavby je intenzifikace čistírny odpadních vod na kapacitu 6.400 EO.
V rámci stavby bude realizováno:
• z výšení kapacity dešťové zdrže pro zvýšení objemu vyčištěné vody
• snížení koncentrace znečištění dešťové vody na odtoku z dešťové zdrže a zlepšení
poměru ředění v toku řeky Svratky
• intenzifikace biologické části čistírny tj. aktivačních a dosazovacích nádrží a doplnění regenerace vratného kalu
• výstavba třetího stupně čištění (lamelové usazování), pro dosažení maximálního
čištění nutrientů dusíku, fosforu a ve vodě nerozpuštěných látek
• r ekonstrukce provozní budovy a areálových komunikací
• z výšení efektivity kalového hospodářství
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Stavební práce budou
realizovány uvnitř oploceného areálu čistírny.
Dopad stavby na okolní
pozemky bude minimální.
Při realizaci stavby nedojde k dotčení přilehlé cyklostezky Brno – Vídeň.
Na konci měsíce října
byla ukončena přípravná
fáze projektu a stavba je
připravena k realizaci. Do
konce roku se předpokládá předání staveniště
zhotoviteli a zahájení přípravných prací, např. pasportizace objektů, realizace zařízení staveniště, vytýčení inženýrských sítí apod. Na
začátku roku 2020 se předpokládá zahájení fyzické realizace díla. Délka výstavby je
stanovena na 18 měsíců. Konkrétní termíny realizace závisí dále na součinnosti s poskytovatelem podpory SFŽP ČR a na klimatických podmínkách v zimním období.
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Ekonomické údaje a vývoj přípravy stavby znázorňuje následující tabulka
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Karel Klein, místopředseda VaK Židlochovicko

Ceny vodného a stočného v roce 2020
Vodovody a kanalizace Židlochovicko, kterým VAS, a.s., Divize Brno–venkov
provozuje vodovody a kanalizace, v uplynulých letech realizovaly řadu investičně
nákladných projektů. Jako příklad uvádím Intenzifikaci ČOV Blučina, zkapacitnění přivaděče Hrušovany u Brna, Intenzifikaci ČOV Hrušovany u Brna Intenzifikaci
ČOV Žabčice, Přísnotice, Unkovice a.j. Začátkem roku 2020 se rozběhne intenzifikace
poslední ČOV v majetku Vodovodů a kanalizací Židlochovicko, ČOV Židlochovice
– Vojkovice. Všechny tyto akce byly a jsou spolufinancované z fondů EU. Pro získání
takových zdrojů je nutné prokázání finanční udržitelnosti předkládaného projektu.
Ta se dokládá finanční analýzou, jejíž součástí je i povinný závazek vůči poskytovateli
dotace (ČR, EU) meziročního růstu ceny o 5% nad inflaci a dodržení tzv. cenového koridoru. Vlastníkům VAS se následně podařilo projednat se Státním fondem životního
prostředí snížení tohoto povinného nárůstu na 2 % nad inflaci. Pokud tedy nemá být
ohroženo čerpání dotací, cena musí růst minimálně tímto tempem.
Dalším výrazným ukazatelem, který ovlivňuje tvorbu vodného a stočného, je požadavek Ministerstva zemědělství, aby majitelé vodárenské infrastruktury vytvářely tzv.
„fondy obnovy“, do kterých by se mělo ročně ukládat 1–1, 5% z hodnoty majetku.
V případě Vodovodů a kanalizací Židlochovice, který disponuje vodárenským majetkem v hodnotě cca 700 mil. Kč, se jedná minimálně o roční odvod do zmíněného
fondu, ve výši 7 mil. Kč.
Jediným zdrojem příjmů svazku Židlochovicko je nájemné od provozovatele, Vodárenské akciové společnosti a.s., které po odpočtu nákladů na opravy v kalendářním
roce zdaleka neumožňuje dosáhnout na požadovaný limit. Pokud by svazek vyžadoval
od provozovatele navýšení nájemného tak, abychom splnili minimální limit „fondu
oprav“, nastal by skokový nárůst vodného a stočného, který by mohl být pro většinu
domácností finančně neúnosný.
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Valná hromada VaK Židlochovicko na svém zasedání dne 26. listopadu 2019
schválila ceny vodného a stočného na rok 2019 následovně:
Cena vodného: od 1. 1. 2020 do 30. 4. 2020 – 53,03 Kč/m3 vč. 15 % DPH
		
od 1. 5. 2020 do 31. 12. 2020 – 50,72 Kč/m3 vč. 10 % DPH
Cena stočného: od 1. 1. 2020 do 30. 4. 2020 – 51,64 Kč/m3 vč. 15 % DPH
		
od 1. 5. 2020 do 31. 12. 2020 – 49,39 Kč/m3 vč. 10 % DPH
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Karel Klein, místopředseda VaK Židlochovicko

Výsledky ankety o způsobu nakládání s odpady
V první polovině listopadu proběhla v obci Vojkovice anketa na téma způsobu nakládání s odpady. Domácnosti měly možnost vyjádřit se k jedné ze dvou navrhovaných variant. Rada obce se před začátkem ankety snažila občany informovat o těchto
variantách prostřednictvím letáků doručovaných do domácností, na webu obce i na
Facebooku. Byl také přizván odborník na tuto problematiku, kterému bylo možno pokládat dotazy na veřejném setkání 31. 10. 2019. Samotná příprava ankety nebyla vůbec
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jednoduchá. Ať už se jednalo o přípravu informačního letáku, zvolení způsobu průběhu ankety či přípravu anketních lístků. Kromě členů
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která zajistila bezproblémové doručení všech
anketních obálek do domácností. Tímto jí také
chci za její nelehký úkol poděkovat.

Všechny však jistě zajímá, jak anketa dopadla. Podle informací získaných při loňském výdeji známek na nádoby na odpad jsme stanovili
echny však jistě zajímá, jak anketa dopadla. Podle informací získaných při loňském výdeji známek na
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Radu obce Vojkovice bych chtěl domácnostem poděkovat za vysokou účast při hlasování v této anketě.
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Škola
Vážení občané,
do konce kalendářního roku už zbývají pouhé dny, podle „školního kalendáře“, se
však nacházíme teprve v první polovině školního roku 2019/2020.
Jak mnozí z vás jistě zaznamenali, doznala naše škola zásadních změn v personální
oblasti. Rozloučili jsme se s paní učitelkou Martou Staňkovou a Alenou Kasalovou,
které na této škole dlouhá léta působily, a také se stále usměvavou paní školnicí Jaroslavou Luklovou. Na jejich místa byly přijaty nové kolegyně Mgr. Dagmar Cigánková,
Mgr. Markéta Tarczewska, PhD., Bc. Ilona Havránková, asistentka pedagoga Barbora
Šišková a nová školnice Kateřina Karabcová. Podle dosavadních ohlasů je patrno, že
žáci si nové zaměstnance oblíbili.
Do prvního ročníku letos nastoupilo 14 prvňáčků, celkem máme ve škole 44 žáků.
Do družiny dochází 32 dětí. Při škole jsou otevřeny tyto kroužky: keramika, kroužek lidových tanců, logopedický kroužek, programování, angličtina, florbal a vědecký
kroužek.
Naší trvalou snahou je zprostředkovat dětem výuku nejen pomocí moderní techniky (interaktivní tabule už máme ve všech učebnách), ale také zařazováním prvků
činnostního učení, pořádáním výukových programů či účastí na exkurzích. Děti
již absolvovaly výukové programy na téma prevence kouření, první pomoc, základy slušného chování, požární prevence (Hasík) a další. Mladší žáci navštívili diva8

Malování na trička

Pasování prvňáků
9

dlo Radost a planetárium, starší se zúčastnili komiksového workshopu v knihovně
v Židlochovicích.
V listopadu také proběhla tradiční slavnost pasování prvňáků, kdy žáci 1. třídy předvedli rodičům, co všechno se stačili naučit během necelých tří měsíců ve škole.
I pro rodiče jsme uspořádali několik akcí; připomenu zde zajímavou přednášku Mgr.
Šárky Pantůčkové o výchovných a vzdělávacích obtížích dětí, velmi úspěšné malování
na trička či předvánoční dílničky.
To byl jen krátký výčet našich školních aktivit. Mnohé zajímavé akce máme ještě
před sebou, aktuálně nás však čekají bezpochyby největší svátky roku – Vánoce.
Ať nám všem tedy přinesou krásné a spokojené chvíle v kruhu nejbližších a ta pohoda ať nám vydrží nejen do Tří králů.
Libuše Matyášová

Mateřská škola
V tomto školním roce máme zapsáno 53 dětí, z toho 3 děti nastoupí v druhém pololetí. Nejmladší děti navštěvují třídu Žabiček. Paní učitelky Alena Smolová a Lenka
Komínková pomáhaly novým dětem, aby si zvykly na režim školky, našly si kamarády.
Paní učitelka Komínková nám koncem října odešla na mateřskou dovolenou. Na její
místo jsme přijali paní učitelku Martinu Větvičkovou z Brna. Ve třídě Sluníček, kam
chodí starší dětí, učí paní učitelky Lenka Zámečníková a Jana Polívková. Tady využíváme interaktivní tabuli a výukové programy pro předškolní děti. Děti si mimo procvičují jemnou motoriku, koordinaci ruky a oka, orientaci v prostoru i v čase, základní
matematické představy.
Kromě běžné výuky a vzdělávání proběhla v mateřské škole v září a říjnu pěkná
divadelní představení. S Dřevěným divadlem přijel pan Hrubec a zahrál pohádku
O Palečkovi. Líbila se nám i pohádka Míša na cestách od pana Ševčíka. Se všemi dětmi
jsme zajeli do divadla Radost v Brně na představení Sněhurka a sedm trpaslíků.
S předškolními dětmi jsme se byli podívat v základní škole na Pasování prvňáčků,
ale i v počítačové učebně, kde se děti seznámily s programem Bezpečná školka. Děti
byly hravou formou informovány, kde na ně může číhat nebezpečí, jak se mají správně
chovat ve třídě nebo na dvoře.
V letošním roce jsme otevřeli kroužek Lidových tanečků i Angličtinu pro děti.
K podzimním aktivitám patří tradičně exkurze do zahradnictví. Děti viděly rostliny
květáku i brokolice, pojmenovávaly další plodiny, které ochutnaly a osahaly si zemědělskou techniku. Svoje zážitky nakreslily. Velký úspěch u dětí měly traktory. Oslavili
jsme Hnědý den tancem a soutěžemi, na hřišti jsme pouštěli draky. Jeden nám při
předávání kamarádovi ulétl na strom, ale zachránili jsme ho.
Pokračuje spolupráce se sdružením Vojkovická rozinka, které zorganizovalo tradiční Dýňování, Uspávání broučků, Cestu duchů. Aktivní maminky uspořádaly podzimní burzu dětského oblečení. Výtěžek z burzy byl věnován pro potřeby mateřské
školy. Maminkám ještě jednou děkujeme. Děkujeme i zřizovateli, který nechal v průběhu letních prázdnin vyměnit záchodky v obou třídách i toalety pro dospělé. Zasta10

Hnědý den

Pouštíme draky
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ralé splachování už dosloužilo. Děti mají toalety s obrázky a se splachováním, které
šetří vodu.
Co nás ještě čeká do konce kalendářního roku? Připravujeme vystoupení k rozsvícení vánočního stromu před OÚ, tradiční vánoční besídku s programem pro děti a rodiče, Mikulášskou besídku s nadílkou.
Přejeme všem pěkné prožití vánočních svátků a hodně zdraví v novém roce.
Zámečníková Lenka, vedoucí učitelka

Ošetření stromů
v areálu fotbalového hřiště ve Vojkovicích
V rámci odborné pochůzky představitelů obce Vojkovice a firmy ARBOTYL s.r.o.
zabývající se ošetřováním stromů na jaře letošního roku byly vyhodnoceny lokality se
dřevinami, které potřebují odborný zásah z důvodu provozní bezpečnosti či zlepšení
zdravotního stavu stromů. Akutní zásahy jsme provedli neprodleně, jiné jsme odložili
na vhodnější období. Jedním ze zásahů, které bylo vhodné provést až na podzim, byly
právě dřeviny kolem fotbalového hřiště, které jsme ošetřili na začátku měsíce října.
Říjen byl ideálním obdobím pro provedení tohoto zásahu z následujících důvodů: Nehnízdí již ptáci, kteří tento hustý porost velmi intenzivně využívají, a stále se jedná
o období plné vegetace, kdy stromy mají dostatečný časový prostor pro zatáhnutí řezných ran hojivým pletivem kalusem.
V areálu se nachází 2 odlišné typy zeleně. Hlavní hřiště je lemováno vzrostlými
topoly kanadskými (Populus x canadensis). Jedná se o křížence domácího topolu
černého (Populus nigra) a topolů amerických, především topolu bavlníkového (Populus deltoides). Křížením se dosáhlo rychlého růstu, ale neprodloužila se životnost
stromů. Topoly jsou krátkověké dřeviny a pro udržení provozní bezpečnosti je nutná
pravidelná péče. V minulosti byly 2x sníženy z důvodu zvýšení stability a v následujících letech bude třeba zásah zopakovat. V rámci letošní péče jsme zde provedli kácení
5 kusů suchých stromů a ořez výrazně proschlého topolu nad dětskými prolézačkami.
Nyní jsou stromy opět provozně bezpečné a mohou plnit všechny přírodní a společenské funkce.
Druhou část představuje zeleň kolem tréninkového hřiště. Zde se nachází dvouřadé
stromořadí do písmene L, kryjící severozápadní až jihozápadní část hřiště před větrem,
které současně s růstem vytváří stále významnější zastínění. Dřeviny byly v minulosti velmi dobře zvoleny pro vytvoření hustého pláště, ale po letech nekontrolovaného
růstu bylo nutno provést zásahy pro zlepšení funkčnosti zeleného pláště a zlepšení
zdravotního stavu jednotlivých stromů. Vnitřní řada je tvořena výhradně javorem babykou (Acer campestre). Jedná se o stromy odolné proti suchu, odolné proti škůdcům,
tvořící nízko nasazené tvarovatelné husté koruny, tedy ideální stromy pro danou lokalitu. Vnější řada je tvořena směsí dřevin dorůstajících do větších výšek a doplňující
tak menší babyky. Zastoupené jsou zde druhy javor klen (Acer pseudoplatanus), javor
mléč (Acer platanoides) a jasan zimnář (Fraxinus ornus).
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Zásah jsme provedli v jihozápadní části, tedy na podélné straně, druhá strana
bude následovat později. U javorů babyk jsme řešili výřez suchých a poškozených
větví, přetížené a křížící se větve, zakrácení vytáhlých větví zasahujících do hrací
plochy a tvarování stěny proti rozšiřování bočních větví do hrací plochy. Babyky
jsou vhodné stromy pro tvarování, ale to je nutné provádět pravidelně. Jakmile dojde
k zastínění některých partií stromů, nenávratně začnou usychat a strom je přirozeně
odhodí, protože již pro něj nejsou užitečné z hlediska fotosyntézy. To znamená, že
je třeba vytáhlé stínící větve redukovat, aby nedošlo k narušení zeleného pláště pod
nimi. Čím bude plášť hustější, tím lépe bude stínit, zadržovat vítr a vytvářet vhodné
prostředí pro hnízdění ptactva. U druhé linie stromů jsme zjistili významné problémy, které potřebovaly akutní řešení. V jižní části bylo mnoho stromů suchých či
usychajících kvůli dřívějšímu mohutnému poškození kmenů. Dle informace místního pána bylo poškození způsobeno mačetami či podobnými ostrými předměty. Ať
už toto poškození bylo jakéhokoliv původu, dané stromy zničilo. Po vykácení těchto
stromů vznikly veliké mezery ve vnější řadě, které však mají i pozitivní efekt. Větší
stromy z vnějšího pláště utlačovaly menší babyky z vnitřní řady a nutily je tak růst
více do hřiště, uvolněním se tyto koruny babyk postupně srovnají. Dalším problémem ve vnější řadě jsou jasany zimnáře, které napadl lýkohub jasanový (Hylesunus
fraxini). Jedná se o druh kůrovce specializovaný pouze na jasany. V této době, kdy se
stále zvyšuje deficit srážek, přibývá i kůrovců na listnáčích, což je právě tento případ.
Vykáceli a štěpkovali jsme zde jak stromy suché, tak stromy usychající napadené.
Jasanům v této lokalitě bude nutno ještě věnovat pozornost, abychom zavčas zlikvidovali všechny napadené stromy a uchránili tak ty zbývající. Tato opatření provedeme v období vegetačního klidu, když již neprobíhá vývoj a napadání dalších stromů,
stejně tak neprobíhá hnízdění ptáků. Odstraněním napadených jasanů opět dostanou prostor k růstu babyky z vnitřní řady. Není tedy nutno na místa vykácených
stromů dosazovat nové, protože původní výsadba je provedena perfektně a dokáže si
jako souvislý porost velmi dobře poradit.
Ing. Tomáš Tyl,
jednatel ARBOTYL s.r.o.

Myslivecké sdružení
Vážení občané,
blíží se konec roku, a tak mi dovolte, abych v krátkosti shrnul činnost Mysliveckého
spolku Vojkovice za poslední měsíce.
V posledním článku předchozího zpravodaje jsem zmínil začínající loveckou sezonu
srnčí zvěře, respektive srnců. Po loňském roce, kdy byl v naší honitbě uloven kapitální
srnec, který se zapíše do celorepublikových statistik, se podařilo i v tomto roce ulovit
neméně zajímavé srnce. Méně radosti nám však dělá počet uhynulých kusů zvěře způsobených srážkou s dopravními prostředky na silnicích.
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Slovený srnec pravidelný osmerák

První dvě divoká prasata slovena
ve Vojkovicích

O prázdninách máme trochu volněji, je čas věnovat se rodinám. Kromě toho tento
čas věnujeme také opravám mysliveckých zařízení a likvidacím černých skládek v extravilánu obce. V letním období začíná sklizeň obilovin a my se snažíme snižovat stavy zákonem dané škodné, která tyto plodiny využívala jako krytinu. V letošním roce
se potvrdilo to, co většina z vás vnímá z medií. Mám na mysli rozšiřování černé zvěř
(prase divoké). Při sklizni řepky byly uloveny první dva kusy černé zvěře v historii
Mysliveckého spolku. Touto cestou bych rád apeloval na pejskaře, aby byli v tom to
období obezřetní a nepouštěli své pejsky bezmyšlenkovitě na volno. Mohu potvrdit,
že divoké prase dokáže zaskočit i zkušeného loveckého psa a případně ho i usmrtit.
Po sklizni obilovin začínáme postupně přikrmovat tak, aby se zvěř naučila v průběhu
zimního období chodit k zařízením určeným k tomuto účelu.
V říjnu jsme mimo jiné vypomáhali u Svatohubertské mše, která i přes nepřízeň
počasí byla opět jedinečná. Jen škoda, že účast lidí byla menší. Za tuto akci bych rád
poděkoval p. Benediktovi Čupovi, který se o tuto tradici zasloužil.
Listopad a prosinec jsou měsíce kdy i my sklízíme úrodu za svou celoroční práci.
V tomto období probíhají hony na drobnou zvěř. Poslední hon míváme dle starého pořekadla „Na Štěpána není pána“ 26.12. Poté prožijeme zbytek svátků s těmi nejbližšími
a od nového roku vše nanovo. Nový rok v našem spolku začíná přípravou na tradiční
myslivecký ples, který se bude konat 24.1.2020 ve Vojkovické sokolovně. Předprodej
vstupenek bude probíhat po novém roce od 5.1.2020 každou neděli v čase 9.00 – 11.00
na myslivně. Tolik k uplynulému půl roku.
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Svatohubertská mše

A jak se říká, to nejlepší na
konec. Chtěl bych tou to cestou
pogratulovat našim dlouholetým členům kteří se v prosinci
dožívají krásných jubileí. Pan
Miroslav Brnka 60 let a pan
Jindřich Toman 50 let. Jménem
MS Vojkovice jim přeji hodně
štěstí, zdraví a mnoho loveckých úspěchů v nadcházejících
letech.
Na závěr mi dovolte abych
vám jménem MS Vojkovice
také popřál vše krásné prožití svátku vánočních a šťastný
nový rok.
Jubilanti – z prava p. Toman, p. Brnka
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Martin Vangel,
předseda MS Vojkovice

Sdružení aktivních seniorů
Vážení a milí spoluobčané, rok 2019 pomaloučku odchází a to je ta správná chvíle,
kdy bilancujeme, co se nám podařilo splnit z vytyčených cílů.
Květnový celodenní zájezd na zámek Hluboká nad Vltavou: Zámek se nachází na
strmém kopci. Cesta k němu je náročná, ale naštěstí se k němu dalo vyjet pohodlně
vláčkem. V Hluboké nad Vltavou jsme si také prohlédli nevelkou zoologickou zahradu.
V červnu se senioři aktivně podíleli na přípravě ,,Veselé džungle“, což znamená, že
jsme za mlýnem nachystali schůdnou cestu pro všechny zúčastněné. Příprava takové akce je fyzicky náročná. Vysekávání kopřiv a různých přerostlých rostlin v horku?
Není co dodat. Také účinkování v teplých zvířecích kožíšcích byl zážitek! Ovšem když
slyšíte pochvalné ohlasy, ničeho nelitujete a máte velkou radost.
Srpnové Vavřinecké hody poznamenalo deštivé počasí, proto úklid nebyl tentokrát
tak náročný.
,,Konec prázdnin“ pořádaný sportovci a kulturní komisí obecního úřadu se vydařil.
Pro děti byla připravena autíčka na elektrický pohon, skákací hrad, soutěže, a hlavně bohaté odměny. Celou odpolední akci moderoval a hudebně doprovázel pan Jirka
Rejzek z rádia Petrov. Na podzimní měsíc září připravil pro seniory zájezd pan Tichý.
Tentokrát jsme vyjeli k našim slovenským sousedům. Zámek Bojnice: Krásný zámek,
který jsme si prošli od jeskyně (nejníže položený prostor) až po zámecké věže. Krásné
počasí, nezapomenutelný zážitek.
Začátkem října u nás proběhla Svatohubertská mše. Zázemí pro tuto nádhernou
akci zajišťuje již několik let skupinka aktivních seniorek. V tomto měsíci také jsme
zhlédli dvě divadelní představení. První na hudební scéně Městského divadla Brno
pod názvem NINE a druhé pořádané kulturní komisí obecního úřadu v Divadle Boleslava Polívky Šašek a syn.
29. 10. 2019 proběhla v zasedací místnosti OÚ zajímavá přednáška o brněnském
hradu Špilberku.
Listopadové uspávání broučků spojené s ducháčky pořádané Rozinkou se rovněž neobešlo bez pomoci seniorek. 9. listopad byl ve znamení Halloweenské diskotéky, kterou
pořádala p. Dagmar Šafrová s přáteli. Seniorky nachystaly do sálu stoly, lavice a pomohly s dekoracemi. Děti oblečené do masek duchů a kostlivců se při hudbě pořádně vyřádily. A samozřejmě nechyběly také odměny. Následující den jsme sokolovnu uklidili.
Jednou z posledních našich akcí tohoto roku je Taneční odpoledne, pořádané pro
seniory v zasedací místnosti obecního úřadu. Je to takové malé poděkovaní všem aktivním seniorům, kteří se účastní veškerého dění v naší obci.
Naše sdružení funguje už 9 let. Scházíme se vždy liché pondělí v 16 hodin v budově
OÚ. Nejsme žádná uzavřená společnost! Kdokoli bude chtít přijít k nám, je srdečně zván.
V prosinci nás čeká rozsvěcení vánočního stromu s programem. To už bude nový
rok 2020 přede dveřmi. Co nám asi tento rok přinese?
Za seniory bych vám chtěla popřát především hodně zdraví, hodně štěstí, všechno
to nejlepší a ať se nám všem daří.

Radoslava Kubátová
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Babské hody
Milá děvčata – všech věkových kategoriích,
po úspěšném třetím ročníku Babských hodů se rozjíždí příprava na další čtvrtý ročník, který se bude konat 23. května 2020. Budeme se scházet od 16. ledna na OÚ v zasedací místnosti vždy od 19.00 hodin každý lichý týden.
Ženy, bavíte se rády, zpíváte a tančíte? Neseďte doma, přijďte mezi nás! Budeme rády,
že rozšíříte naše řady.
Školačky svůj nácvik hodového tance, který bude součástí večerního programu,
začnou 2. dubna každý čtvrtek od 18.00 hodin v sokolovně. Nejmladší děvčátka své
tanečky budou nacvičovat v kroužku Lidových tanců v mateřské školce, který je každé
úterý od 15.45 hodin.
Z důvodu rezervace krojů pro dospělé potřebujeme vědět nejpozději do 13. února
2020, kdo půjde za stárky. Dětské kroje musíme zarezervovat do 15. března 2020.
Dotazy posílejte na e-mail: vojkovicke.zeny@seznam.cz
Už se těšíme na květen. Na přípravný týden, kdy se zdobí sokolovna krepovými
růžičkami, dolaďuje se půlnoční překvapení, pečou se perníky na zvaní, koláčky do
průvodu. Pak přijde den D. Otevřeme krabice s krojem a s hrdostí se oblékáme za pomocí kamarádek nebo maminky. Tradice pokračuje. Po celý den nám bude k poslechu
a tanci hrát dechová kapela Dambořanka, která neodmyslitelně k hodovému veselí
patří. Děkujeme obci a sponzorům za pomoc. 
Vojkovické ženy z.s.

Perníky na Babské hody
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Co možná nevíte o Svratce
Svratka – téměř 174 km dlouhá řeka, která pramení v Kraji Vysočina, dostala své
jméno pravděpodobně podle staročeského „svorti“ vinout se. V našem okolí byla
známá spíše pod jejím německým názvem Schwarza(wa), což je odvozeno od barvy
jejího toku. Na Svartce jsou umístěny tři přehrady, vlévá se do prostřední nádrže
Nových Mlýnů na Dyji. Má 12 významných přítoků, z nichž tři největší jsou Svitava,
Litava a Jihlava.
Svratka si na svém dolním toku vytvořila koryto s mnoha zátočinami – meandry,
což zpomalovalo její tok, zásobovalo podzemní zdroje vody, ale také způsobovalo
pravidelné ničivé povodně. Prakticky v každé obci, kudy řeka protékala, byl na ní
postaven mlýn. Rajhradský, vojkovický i židlochovický mlýn se tak potýkal jednou
s nedostatkem vody, jednou zase s jejím nadbytkem. Povodně často ničily hráze,
které tvořily mlýnské náhony pohánějící mlýnská kola. A právě kvůli mlýnům byla
u nás (od Rajhradu po Židlochovice) provedena první regulace Svratky. Hrabě Filip
Ludvík ze Sinzendorfu, který v té době vlastnil židlochovické panství, dal za úkol
nejprve ve Vojkovicích postavit nový mlýn (to bylo v roce 1730) a ve čtyřicátých
letech začal s budováním samostatného mlýnského náhonu pro výše zmíněné mlýny. Od Rajhradu dal vykopat zcela nové koryto, do kterého tekla voda přes nový jez
u Rajhradu. Toto koryto částečně kopírovalo přírodní koryto Svratky do Vojkovic
(dnešní mlýnský náhon), kde další jez reguloval dodatečně množství vody pro vojkovický mlýn. V roce 1749 byl pak zrušen jez u židlochovického mlýna a mlýnský
náhon byl jako téměř rovné koryto protažen podél silnice z Vojkovic do Židlochovic.
Dalších sto let se Svratka vinula svým starým korytem a pravidelně zaplavovala nejen okolní pole, ale i obce. Byly roky, kdy se voda rozlévala až k Hrušovanům. V roce
1814 začal platit mlynářský řád, který dal základ pro rozdělení vod na soukromé
a veřejné. O veřejné vody se měl postarat stát, čímž byla dána i možnost provádění
rozsáhlých regulací říčních koryt. V letech 1847 – 1853 se nakonec kvůli povodním
přistoupilo k rozsáhlé regulaci samotné řeky Svratky. V Rajhradě byl příliš vysoký
a špatný jez nahrazen novým, a od tohoto jezu u Rajhradu bylo prostě na polích až
do Židlochovic vybudováno koryto nové, ale, jak píše dobový kronikář, pracovalo
na regulaci mnoho dělníků z Itálie, kteří… „chtěli ji provést lacino, a proto nasypali
hráze a domnívali se, že si řeka mezi nimi sama vyhloubí koryto. A hned první velká
voda (29. 2. 1848) hráze rozmetala a tekla, kudy chtěla. Teprve potom se vyhloubilo
nové koryto a navršily se nové hráze“. Ani toto opatření, které mělo vodu z území
rychleji odvádět, nestačilo. Povodně i dál sužovaly okolí. Například 8. dubna 1900
bylo zaznamenáno: „Celodenní a celonoční sobotní déšť dokonal na sněhu, co mírná
teplota vzduchu nezdolala. Na obou řekách Svitavě i Švarcavě, počala včera přede
dnem voda tak rapidně stoupati, že se bylo lze pro odpoledne povodně obávati. A ta
též se dostavila. Voda ve Švarcavě stoupla tou měrou, že pozemky...zvlášť ale u Komárova, Heršpic, Přízřenic, Modřic, Rajhradu a Židlochovic úplně zatopila. Na místní dráze Hrušovany – Židlochovice musila býti doprava zastavena.“
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Další povodně „řádily“ hlavně
ve dvacátých a třicátých letech
(1920, 1922, 1923, 1926, 1930,
1932, 1937, 1938, 1941 a 1947).
Škodami, které řeka způsobila
v „kraji židlochovickém“, se dokonce ve dvacátých letech zabývalo i Národní shromáždění
československé. Např. o povodni
ze 14. ledna 1920, která postihla
nejvíce Ivaň, se zasedání NS už
27. ledna usneslo: „Vládě se ukládá, aby učinila vše k dobudování
řádné regulace, obci Ivani budiž
udělena podpora do té výše, aby
mohla znovuzříditi protrženou
hráz. Vládě se ukládá, aby v dohodě s pozemkovým výborem
na základě zákona přídělového,
dostalo se poškozeným majitelům půdy aspoň nájmem v náhradu za plochy, které jsou osevu neschopny. Půda
budiž vzata z velkostatku židlochovického, který jest pod uzávěrou.“
Během 2. světové války byly úpravy koryta značně poškozeny německou armádou, která využila levý břeh řeky nad silničním mostem u Vojkovic v délce asi 5 km
po Rajhrad jako překážku proti tankům. V letech 1947 – 1950 proběhla rekonstrukce hrází a rozšíření koryta řeky, od té doby, nutno dodat také díky přehradám na
Svratce, se četnost povodní, které by ohrožovaly zejména lidská obydlí a jejich životy, snížil na minimum. Přesto nezmizely úplně. V živé paměti máme ještě povodně
z roku 1997 nebo 2006. Obce mají zpracovány povodňové plány, jsou vymezena
místa, která jsou v zátopovém území, a kde není povoleno stavět žádné trvalé stavby, ale hrozba povodní z náhlého tání sněhu nebo letních přívalových dešťů přesto
nezmizela. V roce 2013 představilo Povodí Moravy svůj plán na „revitalizaci a zpřírodnění“ Svratky. Jinými slovy návrh počítá s realizací velkého meandrového pásu
umístěného na polích v oblasti „za mlýnem“ mezi dnešním korytem a mlýnským
náhonem, kde by byl vysázen lužní les, a na levém, tedy druhém břehu současného
koryta řeky v oblasti mezi obcemi Rajhradice, Opatovice, Blučina a Vojkovice by
vznikl tzv. suchý poldr o celkovém objemu 13,7 mil. m3 a ploše 380 ha. Suchý poldr
je vlastně hrázemi ohraničená oblast, která zachycuje povodňové vody. Když nejsou
povodně, jsou „na dně“ běžně zemědělsky obhospodařovány pozemky. Hráze by
byly něco přes metr vysoké nad okolní terén a byla by na nich zřízena cesta.
U vojkovického mlýna by byl vybudován rybí „přechod“ o délce skoro 300 m s tůněmi pro odpočinek ryb. V návrhu se však narazilo kromě nesouhlasu vlastníků
pozemků také na problematické vedení nejen elektrické energie, ale vede tudy např.
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ropovod Družba, produktovod Čepro nebo plynovod. Musel by se řešit nápusný objekt, bezpečnostní přeliv a odpadní koryto, které by znehodnotily některé okrajové
pozemky.
Zatím tedy zůstává jen u projektu a můžeme jen doufat, že současná protipovodňová opatření, která obec provedla v předchozích letech, vodu zadrží.
Iva Tycová

SK Vojkovice
Milí občané Vojkovic a zvlášť příznivci kopané,
dovolte, abych zrekapituloval v krátkosti sezónu 2019 vojkovické kopané.
Základnu máme velkou od přípravek, mladších žáků, starších žáků, dvou dorostů,
mužstva B, až po mužstvo A mužů. Výsledky žáčků a dorostu jsou uspokojivé, u týmů
mužů A, B je potřeba přidat.
Začne zimní příprava a bude náročná; doufám, že snaha všech zúčastněných přinese
ovoce.
Dovolte, abych na závěr popřál všem klidné vánoční svátky a hodně zdraví, pracovních úspěchů v novém roce 2020 a spoustu radostných sportovních zážitků.
Petr Klučka, předseda klubu SK Vojkovice
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Tenisový klub
Vážení spoluobčané,
konec roku představuje mimo jiné i příležitost ohlédnout se za uplynulým obdobím.
Jak jistě víte, od dubna letošního roku byl zahájen provoz tenisových kurtů, které jsme
od obce převzali na zkušební dobu k provozování. Jsme velice rádi, že povrch kurtu
je antukový a ne umělý. Znamená to pro nás sice větší časovou náročnost s údržbou
(kropení, hutnění, zarovnávání), ale výhody tohoto povrchu jasně převažují. Antuka
je tradiční přírodní povrch, velmi příjemný pro hru a nezatěžující tolik pohybový aparát. V průběhu roku jsme provedli v okolí kurtů řadu úprav – zavěšení stínících plachet, osetí ochranného valu za kurty, dodatečné pořízení elektrické skříně s hodinami
pro kontrolu spotřeby energie a celkovou údržbu v okolí. V současné době řešíme
osázení stromů kolem tenisových kurtů, aby došlo k větrnému odclonění a estetickému uzavření sportovního areálu. V příštím roce plánujeme instalaci automatického zavlažovacího systému, který nám výrazně usnadní péči o antukový povrch. Také
bychom chtěli vybudovat potřebné zázemí (šatna, skladovací prostor…) pro provoz
kurtů a činnost tenisového klubu. Naším cílem je vytvoření kvalitního, příjemného
a přátelského sportoviště pro všechny obyvatele Vojkovic.

Den otevřených dveří TK Vojkovice
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Tenisové dopoledne dětí s profesionálním trenérem

Tenisový klub Vojkovice má v současné době registrovaných 22 členů a 8 hostů, což
jsou osoby, které chodí nepravidelně hrát. Během léta byly kurty pravidelně využívány
nejen členy klubu, hosty a ostatními hráči, ale také dětmi, které zde hrály pod vedením
tenisového trenéra. V měsíci červnu jsme uspořádali „Den otevřených dveří“ a koncem prázdnin přátelské setkání členů klubu. V příštím roce chceme navázat na letošní
úspěšnou sezónu, rozšířit počet akcí pro členy i ostatní veřejnost. Z chystaných akcí
bychom chtěli hlavně zmínit konání příměstského tábora pro děti za účasti profesionálního trenéra, který plánujeme na začátek letních prázdnin.
Za všechny členy tenisového klubu chci poděkovat panu starostovi Karlu Kleinovi
a vedení obce za vybudování krásných antukových tenisových dvorců. Věříme, že se
stanou kvalitním a plně využívaným sportovištěm ve Vojkovicích.
Závěrem mi dovolte, abych Vám jménem Tenisového klubu Vojkovice popřál
krásné vánoční svátky a v novém roce 2020 pohodu, pracovní úspěchy a především
zdraví.
MUDr. Petr Kolegar, předseda TK Vojkovice z.s.
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Podzim s Vojkovickou rozinkou
Příchod nového školního roku odstartoval tradiční sérii podzimních Rozinkových
akcí. Již 26. září jsme se společně sešli na dvorku Mateřské školy, abychom vdechli
život desítkám dýní všech barev, tvarů i velikostí, ze kterých se v průběhu odpoledne stala dýňová strašidla. Počasí si s námi na letošním Dýňování pohrávalo, ale ani
krátká sprška nám náladu nezkazila.
20. října jsme navázali Drakiádou, která letos zaznamenala i díky krásnému slunečnému počasí rekordní účast. Kromě pouštění draků na všechny zájemce čekala
stezka s úkoly, výroba „dráčka sáčka“ a ve finále společný táborák s opékáním buřtů
v blízkosti tůně Ludmily.
Zkracující se dny a prodlužující noci připravily ideální podmínky pro Cestu za
světýlky, která se odehrála 6. listopadu. Startovali jsme tentokrát z parčíku v ulici
Mlýnská, kde bylo pro nejmenší připraveno několik stanovišť s tématikou broučků
– výroba broučích tykadel, prolézání pavučiny, nebo hledání tajemných obrázků pomocí baterek. Po uspání broučků pak ti odvážnější pokračovali cestou plnou světý-

Drakiáda
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lek do prostor vrbovny, kde na ně
v závěru čekala nejen odměna za
jejich statečnost, ale také ohnivá
světelná show. Velké poděkování
za pomoc patří našim seniorkám,
které nemohly chybět při přípravě, ani v průběhu Cesty.
Podvečer 14. listopadu pak patřil rodičům dětí, pro které jsme
ve spolupráci se ZŠ Vojkovice
připravili přednášku nazvanou
„Bezpečně na síti“. Popovídat
o nebezpečích, která na internetu mohou číhat na naše děti
(a hlavně poradit, jak se jim bránit), nám přišel nadpraporčík
Zdeněk Procházka z Krajského
ředitelství Policie JMK. Plně zaplněná třída pak byla důkazem,
že se jedná o téma skutečně důDýňování
ležité a aktuální.
V čase adventním proběhne poslední z letos plánovaných akcí – Vánoční tvoření pro žáky ZŠ, na jehož přípravě se podílíme společně s učitelským kolektivem
ZŠ Vojkovice.
Miroslava Floriánová

VOJKOVIČÁCI
Krásný den všem,
dovolte i mně, abych se připojila k přáním všeho dobrého
do nového roku 2020!
Nesmím ovšem zapomenout poděkovat všem, kteří byli
ochotní najít si čas a přijít pomoct s přípravou a organizací
na letošních akcích:
MAŠKARNÍ PLES S TUČŇÁKY A SNĚHULÁKY 24. 2. 2019
Pohádková cesta „VESELÁ DŽUNGLE“ 29. 6. 2019
HALLOWEENSKÁ PÁRTY 9. 11. 2019
Organizace to není vůbec jednoduchá. Spousta věcí se řeší hodně dopředu, kdy se
až do poslední chvíle neví, jak vše dopadne a kolik přijde návštěvníků... Ale zvládlo se
to! Těch, kterým je potřeba poděkovat, je hodně a nerada bych na někoho zapomněla.
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Musím vyzvednout nejen ochotu našich aktivních seniorů, obrovskou pomoc Tazíka
se zázemím na pohádkové cestě, ale i podporu obce a Sokola.
Pohádková cesta, ačkoliv se to nezdá, je velice nákladná. Bohužel letos přišlo o 100
dětí méně než loni, což se opět projevilo.
Vzhledem k tomu, že účast návštěvníků i organizátorů na akcích klesá, budeme
v roce 2020 pořádat:
1. února 2020 MAŠKARNÍ PLES S MIMONI- soutěže, odměny, diskotéka.
31. října 2020 Halloween- Addamsova rodina- diskotéka, dlabání dýní. aj.
A to již jako staronové Občanské sdružení VOJKOVIČÁCI, z.s..

Dagmar Šafrová

Vánoční přání 2019
Váženi občané,
adventní dobou bdění a ztišení vstupujeme do slavení celého okruhu vánočních
svátků. Je zvláštní, že Vánoce oslavují lidé po celém světě, slavnostní nálada naplňuje
celou naši zemi. Radují se i ti, kteří Boha nehledají, neznají a odmítají. Proč? Člověk
touží alespoň v této chvíli po tom, co mu Bůh v osobě Ježíše Krista před dvěma tisíci
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lety zaslíbil: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle“. Touha po
pokoji, po míru a po lásce nachází jen jedinou odpověď. Jen Ježíš Kristus může přinést
lidem i národům usmíření, odpuštění, pokoj a lásku.
A právě ta skutečnost, že i lidé často bez víry v Krista se zastaví a pokoušejí se v těch
vánočních chvílích nadechnout, dostat do sebe něco z té tajemné lásky, svědčí o tom,
že poselství staré už 2000 let je hluboce pravdivé.
Bůh nás miluje a obdarovává bez rozdílu. To neznamená, že je jedno, jak člověk žije.
Ale Bůh neodepíše nikoho. Má nás rád i přesto, že jsme hříšní. A svoji lásku projevuje tím, že nás přichází zachránit… V jeho postoji vůči nám není pohrdání, povýšeni
a hněv. Naopak přichází pokojně a pokorně, jako dítě… „Proč se Boží Syn narodil
chudý ve chlévě a ne jako princ v královském paláci?“ I malé děti vědí, že ti nejprostší
a nejchudší by do královského paláce nemohli vstoupit. Vánoce jsou otevřenými dveřmi pro každého z nás. Ježíš každému z nás jakoby neustále šeptá: „Neublížím ti, neboj
se a dovol, abych tě obdaroval… Neboj se otevřít se lásce!“ A tak s otevřeným srdcem
přijměme poselství Vánoc, které ohlašuje, že mohou být překonány propasti, zbořeny
hranice, které máme mezi sebou a které jsou mezi námi a Bohem…
Pawel Cebula
Zveme vás na Štědrý den do našeho kostela mezi 14.-16. hod. na prohlídku betléma.

Tříkrálová sbírka

S koncem roku přichází čas velkých svátků – Vánoc. Jejich součástí je i svátek Zjevení Páně neboli Tří králů, kdy si připomínáme mudrce, kteří se podle vyprávění evangelií přišli poklonit právě narozenému Ježíši do Betléma. S tímto svátkem byla už od
středověku spojena tradice koledování – koledníci (často chudé děti) chodili s písní
dům od domu, přáli vše dobré a na dveře psali C + M + B doplněné letopočtem jako
přání do celého roku (jedná se o iniciály latinského požehnání Christus mansionem
benedicat, tedy Kristus ať žehná tomuto domu). Dostávali jídlo nebo jiné drobné dárky. Na tradici v roce 2000 navázala Charita Česká republika a dala jí nový význam:
koledníci obcházejí dům od domu a zvou všechny lidi k účasti na pomoci těm, kteří
to právě potřebují.
Chceme Vám touto cestou ohlásit dvacáté pokračování Tříkrálové sbírky na začátku
nového roku. Koledovat se může od 1. do 14. 1. 2020. Ve Vojkovicích se skupinky
koledníků vydají na cestu v sobotu 4. ledna 2020 od 10 hod.
26

Každý vedoucí skupinky se bude moci prokázat průkazkou potvrzenou vedením
Charity ČR a platným občanským průkazem. Pokladnička bude zapečetěna a označena znakem Charity ČR.
Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky chceme z větší částí použít na vybudování nového výtahu v budově hospice sv. Josefa pro přemisťování hospicových pacientů a taky
provést rekonstrukci některých vícelůžkových hospicových pokojů na jednolůžkové.
Dále pak potřebujeme zakoupit zdravotní a kompenzační pomůcky a pomůcky pro
manipulaci s imobilními klienty.
V předešlém roce jsme tak díky vybraným prostředkům mohli pořídit nová lehátka
a vozíky na převoz hospicových pacientů. Rozšířili jsme Charitní pečovatelskou službu
zakoupením nového auta a podařilo se nám nainstalovat přenosné klimatizační jednotky v prostorách hospice sv. Josefa.
Doufáme, že Vám letošní koledování udělá radost a přinese mnoho dobrého nejen
k Vám, ale i do domácností lidí, kterým je určena následná pomoc.
Za spolupráci a pomoc předem děkujeme.
Radostné Vánoce a požehnaný rok 2020 za Oblastní charitu Rajhrad přeje
Mária Durkáčová
kontakt: 736 529 319, maria.durkacova@rajhrad.charita.cz,

Obecní knihovna Vojkovice
Najdete nás v budově Obecního úřadu a na webových stránkách obce, kde je
i on-line katalog.
Otevřeno je každou středu od 15 do 18 hodin.
Nové knihy:
detektivky od P. Maye – Černé světlo, Zpětný ráz, Běžkyně…
V. Vondrušky – Duch znojemských katakomb, Právo první noci
od oblíbeného	D. Dána – Kráska a zvíře, Venuše ze zátoky, …
T. Weavera – Muž bez minulosti, …
pro ženy – další díl ze série Sedm sester – Sestra ve stínu
		
S. Lark – Rok delfínů
		
N. Sparks – Život ve dvou
krásný román z 1. světové války – Zimní voják
současný knižní hit A. Mornštajnoé – Hana, Tiché roky
pro děti knihy od V. Válkové – Karel IV., Královna Marie Terezie, Terezínské ghetto,
Vikingové, Japonsko, …
Probíhá další ročník soutěže pro děti Lovci perel a série přednášek Brněnské podzemí – sledujte naše stránky.
Přeji všem klidné předvánoční období, pohodu pod vánočním stromečkem a hodně
zdraví do nového roku.
Jarmila Kresová
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Postřehy z Krakovského festivalu
Ve dnech 2.–5. října 2019 se zúčastnil Dětský sbor Židlochovice pod vedením sbormistryně Valerie Maťašové významné hudební akce pod názvem 11thCracovia Music
Festival 2019, organizované MRF Baden-Baden. Bylo to naše první mezinárodní vystoupení a po soutěži v Olomouci v roce 2017 nám to umožnilo porovnat, jak na tom
po našem tříletém zkoušení jsme. Rozhodně jsme to v mezinárodní konkurenci zvládli na výbornou. Přípravy na tento festival začaly už asi před půl rokem – zasílali jsme
různé materiály o sboru, hlavně zvukové nahrávky, nacvičený repertoár a podobně.
Byli jsme vybráni pořadateli jako jediný dětský sbor. Mezi ostatní účastníky pak patři-

V Dětském sboru Židlochovice zastupuje Vojkovice Gábinka Jansová.

ly sbory a orchestry z Litvy, Lotyšska, Italie, Ekvádoru, Rumunska, Kypru, Slovinska,
Chorvatska a Portugalska. Rozdílnost v úrovni vystoupení jednotlivých sborů byla veliká. Osobně si po této zkušenosti dovolím tvrdit, že sbor je tak dobrý jako jeho sbormistr a naše amatérské dětské hudební těleso spolupracuje se skvělou profesionálkou
a má velice vysokou pěveckou úroveň. Nové zážitky s dalšími účinkujícími z celého
světa nám potvrdily, že hudba sbližuje a jedná se o univerzální nadnárodní společný
jazyk. I když jazyková vybavenost dnešních dětí a mládeže je na velmi dobré úrovni
(rozhodně lepší než moje), tak třeba společné vyťukávání rytmů na dveře hotelového
pokoje s Ekvádorci mělo fantastickou hudební komunikativní úroveň.
Nejvíce nás asi trápilo chladné a deštivé počasí. I přesto se nám podařilo ve čtvrtek
v nabitém festivalovém programu alespoň v poledne (a do konce se sluníčkem) poznat
Krakov i z jiné stránky. Prohlédli jsme si Wawelský hrad a katedrálu, kostel Sv. Petra
a Pavla, kde jsme si dali neoficiální generálku, a přišli jsme až na hlavní náměstí Rynek
Glowny. Večer jsme pak byli nasát atmosféru festivalu v muzeu Manggha, kde jsme si
poslechli sbory Kybartai Small Orchestra z Litvy, Tempus z Lotyšska a Su Cuncordu
Benaresu z Itálie. Nejvíce se nám líbil sbor z Ekvádoru Coro Polifónico UTE.
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Pátek pak byl náš hlavní den, kdy jsme absolvovali naše oficiální vystoupení. Byla
dvě – jedno společné se všemi zúčastněnými sbory a orchestry v kostele Sv. Petra
a Pavla a pak naše hlavní festivalové v Muzeu Manggha, kde nás na klavír doprovodila
paní Galina Aleshkevich. Repertoár jsme postavili především na představení českých
skladatelů Petra Ebena, Leoše Janáčka, Antonína Dvořáka a Ctirada Kohoutka. Nejvíce se publiku líbilo provedení Lavečky, Messe Breve, Sluneční švihadlo a Lesní muzika.
Všechno dopadlo skvěle a celý ansámbl byl jedinečný. Přivezli jsme domů náš první
zahraniční úspěch a skvělý zážitek.
Velký dík patří všem dětem. Opravdu nás velmi mile překvapily. Už tím, že v autobuse jsme o nich skoro nevěděli, v hotelu se chovaly kultivovaně a na vystoupení byly
perfektně připravené. Navíc si ještě těsně před festivalovým vystoupením dolaďovaly
samy dobrovolně a ve vlastní choreografii pohyb k písni Lesní muzika od Ctirada Kohoutka. Jedni rodiče se přijeli na naše páteční vystoupení podívat a díky nim máme
pořízen velmi krásný záznam našeho vystoupení. Děti zpívaly úžasně, srozumitelně,
s radostí a lehkostí a na podiu si to velice užily. Reakce diváků vypovídaly o tom, že si
je náš sbor získal.
Program festivalu a diplom z této akce si můžete do konce roku prohlédnout na
Infocentru Města Židlochovice. Pokud nás chcete slyšet, tak věřte, že pilně pracujeme na vánočním koncertu, který se uskuteční 25. prosince 2019 v kostele v Židlochovicích.
Blanka Vítková

Dětská burza
Již tradičně na jaře a na podzim pořádáme burzu nejen dětského oblečeni, ale i dětského
sportovního vybavení, kočárků
a hraček. Tentokrát se burza
konala v sobotu 12. 10. 2019 ve
vojkovické sokolovně. Zájem byl
veliký jak mezi zákazníky, tak
mezi prodávajícími. I tentokrát
byl výtěžek z burzy, který činil
1405 Kč, věnován MŠ Vojkovice.
Moc bychom chtěly touto cestou poděkovat všem prodávajícím, nakupujícím a hlavně všem,
kteří nám s touto akcí pomáhají.
Už teď se na vás těšíme na jarní burze, která se bude konat na
přelomu března a dubna 2020.


Za pořádající Zuzana Blatná
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Robert Máca, 1896–1942
Přemýšleli jste někdy, proč se jedna z našich vojkovických ulic jmenuje Mácova?
Víte nebo tušíte, ale bez dalších podrobností? Pojďme si dnes připomenout osobnost
pana řídícího učitele Roberta Máci.
Robert Máca, původně psaný Mátza, se narodil 4. 3. 1896 v Radějově a národnost
měl českou. Dočetl jsem se, že změna příjmení na Máca, Mácová, byla manželce
povolena Zemských národním výborem v Brně v roce 1947 a dnes je takto uváděn
i její manžel Robert Máca. Nejprve bydlel ve Smolíně, v současnosti městská část
Pohořelic.
Jeho vojkovické působení nám nejlépe připomenou zápisky pana učitele Zdeňka
Koníčka: „Za povšimnutí stojí rozvoj kulturního života Čechů po příchodu řídícího
učitele Roberta Máci ze školy ve Cvrčovicích. Tento měl veliký organizační talent
a dovedl kolem sebe sdružit českou mládež. Už dříve se někdy konaly ve Vojkovicích
české zábavy, nejčastěji v obecním hostinci v sále nebo na zahradě, a po dvakrát také
v hostinci u Kelblů. Máca dovedl sestavit pěvecký sbor a secvičit s ním písně, s nimiž
sbor účinkoval při státním svátku. Mládež (kroužek mladých při Národní jednotě ve
Vojkovicích) také sehrála několik divadel, tak např. v roce 1937 „Zrádce mezi námi“.
Hrála také odbíjenou na dvoře školy. To už byla mládež vyrostlá v českých školách,
která se dovedla nejen kulturně bavit, ale i projevit svoji soudržnost a pravé vlastenectví. Při všech těchto zábavách a kulturních akcích dostávalo se české kulturní
menšině podpory tím, že z okolních obcí někteří, převážně mladí lidé, navštěvo-

Učitel Robert Máca a škola
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vali tyto podniky. Též několik mladých mužů a žen (asi 8) chodilo cvičit do Sokola
v Hrušovanech. Máca byl českou menšinou oblíben pro svůj přátelský vztah k mladým. Avšak jeho působení bylo násilně přerváno nešťastnými událostmi roku 1938.
Robert Máca nečekal na příchod německé armády do Vojkovic, byl před příchodem
německé armády na tento fakt upozorněn, přijeli pro něj rolníci z Holasic a členové
Sokola a odstěhovali jej i s rodinou do Holasic. S odchodem řídícího učitele Máci,
který ve Vojkovicích působil jen dva roky, byla škola uzavřena. Učitel si s sebou „do
bezpečí“ odvezl i školní kroniku a všechny školní spisy. V té době předpokládal, že
se do Vojkovic vrátí. Po třech měsících byl jmenován učitelem v Ivanovicích u Brna.
Zde byl v roce 1942 za druhého stanného práva zatčen a pro svoji účast v odboji dne
13. 6. 1942 v Kounicových kolejích popraven.
Nelítostné časy prožívalo Československo a jeho obyvatelé na území Protektorátu
Böhmen und Mähren. První stanné právo nechal vyhlásit zastupující říšský protektor Rainhard Heydrich se svým nástupem do funkce v září 1941 a výsledkem tzv.
heydrichiády a navazujícího teroru byly mimo jiné represálie, spousta popravených
Čechů, vlastenců a nevinných spoluobčanů. Robert Máca byl popraven za druhého stanného práva, které bylo vyhlášeno v den smrti Rainharda Heydricha 4. června 1942, který zemřel na následky atentátu. Roberta Mácu odsoudil stanný soud
v Brně dne 13. 6. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro přípravu velezrady k trestu smrti a zabavení veškerého majetku. Popraven byl ve stejný
den v Kounicových kolejích. Kounicovy, někdy také nazývané Kaunicovy koleje,
jsou bohužel také místo, kde za války i po válce byla mučena a zavražděna spousta
lidí. A vždy a v každé době se našli a zase se najdou lidé, kteří ochotně překračují
mrtvoly, jen aby se dostali k moci. Přes tuto velmi temnou kapitolu Kounicových
kolejí, kde ve zdech budov a na popravišti umírali nejdříve čeští vlastenci a po válce si zase vybíjeli zlost někteří Češi na internovaných Němcích, nesmí být zapomenut jejich prvotní účel. V roce 1908 daroval svůj dům český vlastenec Václav Robert Kounic pro účely ubytování českých studentů a také zřídil nadaci pro výstavbu
studentských kolejí.
Památku pana řídícího učitele Máci připomínají dva památníky v Brně. První na
Moravském náměstí, a to památník učitelům Země moravskoslezské. Je to památník
popravených a zahynulých příslušníků Svazu zaměstnanců školství a osvěty v Zemi
moravskoslezské. Druhý v Řečkovicích v areálu hřbitova, válka a odboj 1939-45. Pomník se jménem Roberta Máci nalezneme i v jeho posledním působišti v Ivanovicích. Ve Vojkovicích jeho památku připomíná pamětní deska v budově školy i ulice
u nádraží. Pamětní deska v budově vojkovické školy byla odhalena 26.10. 1947.
Československý válečný kříž 1939 je československé vojenské vyznamenání, které
bylo udělována za účast v boji, který byl zahájen v roce 1939 a za prokázání vynikajícího činu v nebezpečí života nebo jeho obětování. Pan řídící učitel Robert Máca
byl vyznamenán Československým válečným křížem 1939 in memoriam. Čest jeho
památce.
Richard Večeřa
Děkuji Ivě Tycové za pomoc se článkem i za fotografii.
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Bitva na vojkovickém poli
Železná a zlatá legenda bojovala se svým vojskem na polích v Dolních Rakousích. My se teď ve Zpravodaji podíváme mnohem blíže, na naše vojkovická pole. Obec nemálo ze svých pozemků pronajímá, převážně k zemědělské
činnosti. Jedním z největších pachtýřů obecních pozemků je firma AGRO
Vojkovice, spol. s r.o. zastoupená panem Rostislavem Mátlem. Kolem polí,
na kterých se střídají různé plodiny, chodíme mnozí bez větší pozornosti a nepředpokládáme, že se na nich něco zajímavého děje. V televizi nebo
především na sociálních sítích zachytíme různé informace většinou o možných negativech souvisejících s pěstováním některých zejména technických
plodin, o nedostatku vody, o hraboších a tak dále. A mě napadlo podívat se
na tuto problematiku z druhé strany, očima zemědělce. A aby byla rovnováha názorů pro náš Zpravodaj zachována, na druhé straně stolu usedl půdní
mikrobiolog Jaroslav Záhora z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Dojde mezi soukromým zemědělcem zajištujícím chod zemědělské firmy a vědcem, který zastupuje především zájem vědy a přírody, k bitvě
na vojkovickém poli?
Původně jsem se chtěl zaměřit mimo jiné na založení a funkci nektarodárného
biopásu, ale během našeho rozhovoru jsme přešli na jiné zajímavé téma, které zní
jako jazykolam. Seznámíme vás s pěstováním druhově bohatých směsek meziplodin. Slov se bere pan Mátl.
Pěstování meziplodin jsme již několikrát zkoušeli. Začali jsme s tzv. druhově
méně bohatými meziplodinami, svazenkou a pohankou a nyní první rok zkoušíme druhově bohaté meziplodiny. Jedná se o nový směr v tzv. greeningu, v trendu směřujícímu k ozelenění pole v době po sklizni hlavní plodiny a před novou
setbou. Máme za sebou jen roční zkušenosti v této oblasti, nevím o nikom na
Moravě, kdo by se druhově bohatými meziplodinami takto intenzivně zabýval
a i v rámci ČR je tato výsadba na vojkovických polích svým způsobem unikátní. Směs meziplodin máme vysetu na Brněnské na 140 hektarech a na ostatních
plochách je pšenice ozimá, u střediska pak bude cukrovka. Samozřejmě musíme
ctít náš osevní plán a hlavní plodiny střídat. Od meziplodin očekáváme potlačení
plevelů, „nakrmení“ půdních organismů, ochranu půdy proti přehřívání, prokořenění půdy do hloubky, ochranu půdy proti větrné a vodní erozi. Smíšené meziplodiny obohacují půdu o vodu formou rosy, srážky pak lépe zasakují po kořenech do hloubky a celá krajina se chladí tím, že se voda odpařuje z listů a půda
je zastíněna.
Potvrdí tyto předpoklady průkopnického projektu i půdní mikrobiolog
J. Záhora?
Na úvod mě napadá otázka, s jakou motivací k tématu druhově bohatých meziplodin přistoupit. Tou motivací může být třeba zájem o květnatou louku na poli,
kterou bychom zde v tomto období nečekali. Tak se dostáváme k zemědělci, který
na poli hospodaří a který nás před chvílí seznámil s používanými agrotechnikami
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a se souborem výsledků z agrochemického zkoušení půd. Je to relativně málo
parametrů, které lze v laboratořích změřit. Ty nestačí k tomu, abychom pochopili
všechny interakce, které v půdě fungují.
Za posledních 30 let došlo k významným
strukturním změnám v půdě, rozpadly se
půdní agregáty, ubylo půdních organismů
a řada zaužívaných praktik ztrácí opodstatnění. Není vůbec jednoduché pochopit
a porozumět všem těmto změnám. Pan
Mátl investoval prostředky do zkoušení
vícedruhých meziplodin. Je to dobrá cesta? Meziplodiny jsou totiž zemědělci podezřívány, že vytahují zbytkovou vodu
z půdy. Většina studií ale naopak hovoří
o tom, že druhově bohaté meziplodiny
nezhoršují vláhovou bilanci. V mimovegetačním období pokryjí pole a tak jej
zacloní a zabrání výparu. Pokud jsou na
poli přítomny širokolisté plodiny, například z čeledi brukvovitých, tak umožnují
kondenzaci rosy, která zakapává zpět do
půdy. Proti půdě bez vegetace může dojít
k měsíčnímu obohacení až o 10 litrů na
metr čtvereční. Půda s vegetací je ochlazována, v letních měsících může teplotní
rozdíl dosahovat až 20° C. Tam, kde je
vegetace, se půda nerozehřívá a dopadající sluneční energie je přeměňována na
energii složitých biochemických vazeb,
které zůstávají hospodáři v podobě rostlinné hmoty jako bonus. Pěstování druhově bohatých meziplodin, čítajících 10
i více druhů, je pro naši republiku nový
trend. Právě v tom bohatém složení meziplodin je vtip, kdy si půda sama řekne,
tebe chci, tebe nechci, tady mám ještě dost
zbytkového dusíku, na koříncích si v hlízkách pěstuješ ještě nějaké dusík fixující
bakterie, tak tebe nechci, já dám přednost svazence atd. Krásně to bylo vidět na
samotných vojkovických polích. Ve stínu
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to vyhovovalo svazence a na plném slunci brukvovitým rostlinám. Podle mě, podle půdního biologa, vícedruhé meziplodiny mají jen pozitivní účinek. Snižuje se
nutnost používání pesticidů. Problém je, že se musí najít mechanismus, jak tento
kapitál využít v úspěch další plodiny tak, aby dokázala využít živiny, které jsou
nakrátko navázány do biomasy meziplodin. Aby byla biomasa meziplodin rozkládána půdními mikroorganismy právě v ten okamžik, když má cílová plodina
zvýšené nároky na živiny.
Pan Mátl navazuje.
Vtip těch směsek je ještě v tom, že hospodář neví, do jakých podmínek tu svoji
směsku připravuje, zda bude sucho, jaký bude podzim atd. Je tam otázka půdní reakce (pH), v jaké formě je přítomen dusík, zda je v amonné formě, zda
v nitrátech nebo v organických vazbách? Meziplodiny sejeme secím strojem, který
má dva boxy, do jednoho boxu dáme směs hrubších semen, do druhé jemnější
semena, hrubší seje stroj hlouběji a jemnější nad ně. Zároveň stroj vytvoří drážky
do hloubky přes 30cm a rozruší utuženou podorniční vrstvu. Tím, že je použita
tak bohatá směs, tak máme větší jistotu, že se podle podmínek ujme ta nebo jiná
část semínek. Nevyužitý dusík po předchozí plodině se meziplodinami zhodnotí, pokud je ho tam naopak málo, tak se doplní leguminózním spektrem směsky
a v organické hmotě se uschová do jara příštího roku pro další kulturní plodinu.
Před zapravením směsky ještě plánujeme aplikovat hnůj.
Jaký je Váš názor na možnosti osevního plánu pane inženýre?
U ekologického zemědělství, nebo chcete-li u organického, či biozemědělství, se
osevní plán kvůli předcházení chorobám a škůdcům prodlužuje, v některých případech až na 9 roků, což zemědělce na delší dobu zavazuje. Na druhou stranu
více než polovina půd na Moravě je degradovaná, nezatéká do nich srážková voda
a jedna z cest, jak do nich vodu dostat, jsou právě meziplodiny a hluboké kůlovité kořeny některých zástupců ve směskách. Vícedruhé meziplodiny jsou potom
vystřídány monokulturou cílové plodiny, která má svoje předepsané termíny ošetření, takže moc prostoru pro regeneraci půdy není. Máme tady s panem kolegou
Mátlem na spoustu věcí jiné názory. A není divu, já zastupuji teoretický přístup
k zemědělství a on ten praktický. Ale meziplodiny pomáhají zabránit nevyužitým
dusičnanům vyplavení do podzemních vod. Jižní Moravu teď potkala několikrát
situace, že v půdě bylo připraveno dost živin, bylo nachystáno dostatečné množství
dusičnanů, ale tím, že se začala ztrácet voda, tak se koncentrace solí neustále zvyšovala až do okamžiku, kdy osmotický tlak roztoku bránil příjmu vody do kořene,
takže z ničeho nic jsme viděli na kukuřici, že zkroutila listy a už nespolupracovala
s hospodářem. Když dnes jedete v létě autem, tak nemusíte tak často stírat tuková
tělíska hmyzu, která uplývají na čelním skle. To zděšení, že nám podle celoevropských údajů klesl počet hmyzu o 70 % a hned v závěsu klesá také počet ptačích
druhů, je také nezanedbatelné. Jednou z cest, jak vracet pestrý život na pole, je používání pěti, deseti a vícedruhých meziplodin. Meziplodiny jsou dle mého názoru
osvědčená snaha, která by mohla zvýšit potravní nabídku pro hmyz a pomaličku
rehabilitovat počty živých organismů v krajině.
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Více druhé meziplodiny Vojkovice Brněnská

Ano, s tím souhlasím doplňuje pan Mátl. Za firmu AGRO Vojkovice potvrzuji
zájem rozšířit směsku o další rostliny, které jsou pěkně vidět a mají sympatické
kořeny, které se mi velmi líbily. Zkušenosti sbíráme především v zahraničí, v Rakousku v institutu Bioforschung Austria a v Öko-regionu Keindorf. Nevím o nikom, kdo by se meziplodinami v obdobném rozsahu na Moravě takto zabýval.
V této fázi není pro nás problematika meziplodin úplně ekonomická. Prvotně je
to pro nás výdaj. Použití meziplodin je mnohem dražší než herbicid a vlastně
nejdražší je použití přírodního hnoje, ale z dlouhodobého hlediska očekáváme,
že když půdě na oplátku něco vrátíme, tak že to bude v další fázi ekonomické. A pro přírodu je tento projekt jedině dobrý. Naším cílem je nakrmit půdu
meziplodinou.
Pilotní projekt vícedruhých meziplodin na vojkovických polích budeme dále sledovat. A můžeme se podívat v této souvislosti i na pěstování jiných plodin. Jaké
jsou názory na řepku jako technickou plodinu z pohledu zemědělce? Jak vidí její
pěstování půdní mikrobiolog a co nazývá pojmem dobře vyvětraná stáj? Z čeho
je vlastně složen hnůj, který při jeho aplikaci na okolní pole tak intenzivně vnímáme? Pokud máte o tato témata zájem, sledujte další dějství Bitvy na vojkovickém poli.
Rostislav Mátl, Jaroslav Záhora, Richard Večeřa
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Rozhovor s Alešem Teinerem,
trenérem SK Vojkovice muži A
s Představ se prosím, Aleši, čtenářům vojkovického Zpravodaje.
Fotbalu se věnuji velmi dlouho a mám za sebou 15 let trenérské praxe. Nejdéle jsem
působil v brněnské Spartě, kde jsem působil u mládežnických kategorií Sparty Brno.
U dorostu jsem vedl ročník 2000 kategorii U16-U19 a v poslední sezóně na Spartě
jsem se svým týmem obsadil v divizní soutěži MSDD 6. místo.
s Vojkovice A tým se v loňské fotbalové sezóně trápil a byl na posledním místě
krajského přeboru. Jak vlastně vznikla myšlenka, přejít s vybranými dorostenci,
které jsi vedl, do Vojkovic?
Oslovil mě dnes již bývalý trenér Vojkovic Pavel Pónya, zda bych neměl zájem vést
vojkovický tým mužů s tím, že si budu muset přivést větší počet hráčů, protože část
loňského týmu avizovala svůj odchod. V druhé polovině minulé sezóny jsem se rozhodl nabídku Vojkovic využít a vytipoval jsem si hráče, kteří by pro vojkovický klub
a nově budovaný tým přicházeli v úvahu. Hráče jsem oslovil, jednal jsem s nimi a na
tomto základě s nimi přešel do Vojkovic.
s Jaké byly začátky spolupráce a jak vznikl tým, který aktuálně reprezentuje vojkovický fotbal v A. třídě krajské třídy?
Samozřejmě, že jsem se jezdil na některá utkání A týmu dívat, abych si získal přehled
a udělal názor na jednotlivé hráče. Situace výkonnostní, zejména u některých hráčů,
ani týmová nebyla vůbec dobrá. Bylo jasné, že tým potřebuje zásadní obměnu. Všem
hráčům, kteří chtěli zůstat, jsem ale nabídl šanci se do nově budovaného týmu dostat.
Přivedl jsem 13 nových hráčů a spolu s hráči, kteří zůstali, jsme zahájili letní přípravu,
bohužel z mého pohledu krátkou. Mám však radost, že tréninkového procesu se stále
účastní vždy více než 15 hráčů a tréninková morálka nám neklesá. Hráli jsme kvalit-

SK Vojkovice A tým
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ní přípravná utkání. Vynikající bylo utkání s účastníkem krajského přeboru Svratkou
Brno, kde jsme odehráli výborné dvě třetiny a i v dalších utkáních jsme předváděli
kvalitní herní pasáže.
s Jsi s týmem spokojen s podmínkami, které vám SK Vojkovice zajišťuje?
Podmínky ve Vojkovicích máme velmi slušné. Zejména zázemí dvou travnatých
hřišť, kde především tréninkové hřiště je velmi dobře připravené, je výborné. Je to
rozdíl oproti Spartě, kde jsme se dostali na trávu jednou za týden. Slabinou je chybějící
dostatečné osvětlení, kdy se v období podzim – jaro nedá trénovat v pozdních odpoledních hodinách. Věřím, že se vedení klubu vynasnaží osvětlení řešit.
s Teď se podíváme na aktuální výsledky a herní projev týmu. Jak jsi v polovině
sezóny spokojený či nespojený v tomto smyslu?
Mrzí mě tři zápasy, které jsme měli vyhrát. Chybí nám v určité části zápasů zklidnění
hry a očekával jsem, že zejména starší hráči budou působit na ty mladší a podobné situace lépe ustojíme. Nezvládáme konce zápasů, viz Zbraslav. V utkání se Slovanem jsme
měli herně výrazně navrch a netrefíme branku. Se Soběšicemi vedeme 2:0 a nakonec
prohrajeme. Trápí nás také zranění některých hráčů, zejména útočníka Martina Štěrby.
Potřebujeme získat zkušenosti, udržet klid a doplnit zkušené hráče.
s Není to příliš odvážné hrát s týmem, kde většinu tvoří starší dorost, soutěž mužů
v kraji?
Určitě, ale nebyla jiná možnost. Dnes je nedostatek hráčů, klubů a samotných hráčů
ubývá, leckde hrají fotbal borci, kteří to už dávno chtěli zabalit a hrají jen proto, aby
fotbal ve své obci udrželi. Když se vrátím k našim zápasům, tak v Rajhradě jsme hráli
na celou obranu, která měla 19 roků. Je to pro naše hráče i pro mě samotného výzva.
s Utkání, které jsem osobně zhlédl, byla plná energie a měla obrovský náboj, některá byla až bláznivá, s výsledkovými zvraty zejména ve druhé polovině. Divácky
je to oboustranně velmi atraktivní. Je to tím, že tým je tak mladý?
Určitě! Máš pravdu, že mnohdy blázníme a hraje se nahoru dolů. Ale jak jsem řekl,
potřebuji od starších hráčů, aby tým zklidnili, a to i v kabině a musíme ty druhé poločasy ustát a lépe z tohoto pohledu odehrát. Fyzicky na tom špatně nejsme a je to hodně
o hlavách hráčů.
s Sleduješ i hráče, kteří tým před touto sezónou náš tým opustili?
Ano. Hráče, kteří z týmu odešli, také sleduji. Ale jen jejich statistiky. Když mám po
našem fotbalu čas a toho není mnoho, protože trénujeme 3x týdně a pak zápas samozřejmě, jedu se ale podívat spíše na vyšší krajské soutěže a hráči, kteří odešli, hrají
soutěže nižší. Sleduji primárně tedy naše soupeře, možné posily …
s Máš zkušenosti se žákovskou ligou, divizním a ligovým dorostem. Jak se Ti jeví
vojkovický fotbal v mládežnických kategoriích?
Mládež SK Vojkovice má velmi slušnou úroveň. Na jednom z utkání dorostu, které
jsem sledoval, jsem se potkal se zástupcem fotbalové asociace, který chválil vynikají
práci trenéra Radima Hanzlíka a realizačních týmů mládeže. Já mohu jen souhlasit.
Samozřejmě sleduji hráče jako Lukáš Zámečník a Martin Bělák, ve výhledu jsou další hráči jako Libor Pařízek a Martin Malý. Je otázka, jak se samotní hráči poperou
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s pravidelným a náročným tréninkem, svými prioritami, zda prokáží kvalitní přístup
v dalších fázích a stanou se v budoucnu pevnou součástí A týmu.
s Tak, a co zimní přestávka. Jak ji využijete?
V listopadu využijeme tělocvičnu v Židlochovicích, hlavně proto, aby tým držel pohromadě a hýbali jsme se. Od 14. 1. 2020 začínáme zimní přípravu, trénovat budeme
samozřejmě 3x týdně až do února. Přípravná utkání zahájíme s Třebíčí, čeká nás mimo
jiné Svratka Brno a generálku na jarní část sezóny sehrajeme proti Vilémovicím, za
které nastoupí Zdeněk Valnoha, který hrál před časem mimo jiné ve Vojkovicích.
s Co posílení týmu pro druhou část sezóny?
Vytipoval jsem pro vedení klubu možné posily, které bych chtěl v zimní přípravě vyzkoušet. Potřebujeme zejména zkušeného středního záložníka a koncového útočníka.
Věřím, že se vedení klubu podaří nějaké přestupy realizovat.
s Jaké máte cíle pro jarní část?
Cílem je udržet a zachránit soutěž. Nebude to jednoduché, soutěž je to velmi kvalitní
a konkurence silná. Věřím, že poctivý přístup v zimní přípravě a případné posily nám
pomohou.
s Děkuji a ať se vojkovické kopané a A týmu daří.
Také děkuji za rozhovor a pozdravuji fanoušky vojkovické kopané, děkuji, že nám
fandíte a chodíte na naše zápasy a přeji vám všem pevné zdraví do Nového roku.
Aleš Teiner – trenér A týmu Vojkovice
Richard Večeřa

Volyň
V poválečné době byly Vojkovice osídlovány jak rodinami z okolí, z Vysočiny a dalších koutů naší země, tak také z oblasti dnešní severozápadní Ukrajiny, severně od Haliče a Podolí, z Volyně. Historické události z této oblasti směrem do Vojkovic jsou tak
zajímavé, že bychom se na některé mohli podívat podrobněji. Než se ale do některých
z nich pustíme, měli bychom si Volyň jako historický územní celek s rozlohou okolo
70 000 km2 připomenout.
Termín Volyň používáme pro území Volyňské gubernie, která spolu s guberniemi Kyjevskou a Podolskou byla až do první světové války součástí Jihozápadního Ruska. Volyň
představovala území tradičního zájmu Polska, ke kterému patřila až do konce 18. století,
a zmíněného Ruska. Zde také probíhal nekonečný zápas mezi katolicismem a pravoslavím. A právě sem do tohoto styčného prostoru přišli čeští emigranti. Pojem „volyňští
Češi“ je používán pro Čechy žijící na území Volyňské gubernie. Tito se opakovaně stávali objektem nejen politického boje mezi Rusy a Poláky, ale k tomu se ještě dostaneme.
Volyňští Češi jsou etničtí Češi a jejich potomci, kteří se usazovali od druhé poloviny 19. století ve Volyni. Pod vlivem velké vystěhovalecké vlny do Ameriky vznikla
myšlenka obrátit českou emigraci do slovanských zemí. Takto formulovaná myšlenka
vyhovovala i zájmům carského Ruska na některých jeho územích včetně Volyňské gu38

bernie. Zájem carské vlády byl obsadit tato území obyvatelstvem schopným vytvořit
ekonomicky prosperující společnost. Hlavní masu českých vystěhovalců představovali
lidé mladší a střední generace, neboť tito mohli lépe čelit počátečním útrapám a rychleji se přizpůsobovali novému prostředí. Stěhovaly se celé rodiny, rolníci, řemeslníci,
příslušníci inteligence i bohatí sedláci. Emigrace vyžadovala prostředky na cestu, peníze na zakoupení půdy a další investice. Vystěhovalectví probíhalo pod heslem „za
chalupu grunt“, neboť půda na Volyni byla mnohem levnější než v českých zemích.
V roce 1863 odešlo na Volyň prvních sedmnáct českých rodin a v roce 1868 už dalších
135 rodin. Prvními českými osadami založenými v této kolonizační vlně byly Hlinsk
a Podcurkov v újezdě Rovno a Podhájce v újezdě Dubno. V době příchodu Čechů na
Volyň místní zemědělci hospodařili trojpolním systémem. K obdělávání půdy používali dřevěné rázsochy, neznali hnojení, zrno vydrobil obíhající kůň a obilí se čistilo ve
větru. Začátky pro Čechy na Volyni byly hodně těžké. Rodiny, které po válce reemigrovaly zpět do Československa a konkrétně do Vojkovic, pocházely ze založených osad
Zálesí, Líbánovka, Moskevština a dalších.
Po první světové válce připadla Volyň polském státu, který zde zřídil roku 1920 Volyňské vojvodství, a Východní Volyň se stala součástí Sovětského svazu. Polákům se
podařilo rychle zkonsolidovat svoji vládu nad nově získaným územím. Obyvatelstvo
bylo unavené válkou a podřizovalo se polské vládě. Tlak vzbudil protitlak, zesílený náboženskými rozdíly. Pravoslaví se stalo účinnou zbraní proti odnárodnění. Nová vláda
se chovala k Ukrajincům nadřazeně, ukrajinský nacionalismus rostl a tak bylo vytvořeno podhoubí pro vznik pozdějšího banderovského hnutí. Volyňští Češi se v této době
snažili o obnovu kulturního a společenského života. Stoupala národní hrdost a povědomí krajanů, pramenící z existence samotného Československa. Polské úřady byly Čechům zprvu příznivě nakloněny. Blahovolný vztah polských úřadů k Čechům a k ČSR
skončil po smrti maršála Jósefa Pilsudského v květnu 1935, kdy se k moci dostaly ještě
reaktivnější živly. Ke každodenní dřině na polích přibyl obnovený zápas o českou školu,
kulturu i jazyk. Mnohem horší věci však na Volyň a její obyvatele ještě čekaly. Mimochodem, ještě před druhou světovou válkou se počítalo v rámci tzv. konečného řešení
české otázky s okolím Volyně jako s destinací pro odsun Čechů z českého území.
Smlouva o neútočení mezi nacistickým Německem a SSSR známá jako pakt Ribbentrop-Molotov byla podepsána v Moskvě v roce 1939. Rudá armáda vpadla na polské
území 17. 9. 1939 a Češi přišli mimo jiné v rámci územní reorganizace o svoji samosprávu. Druhé jednostranné zrušení podepsaných dohod přišlo v roce 1941, kdy toto
území atakovalo Německo. Na jednom území bylo příliš mnoho národnostních skupin, příliš mnoho vojáků a loupežných band. Jedni či druzí prosazovali své mocenské
zisky, vraždili a vypálili několik stovek osad a vesnic. Místní obyvatelstvo bylo drancováno válečnými událostmi až do roku 1944 a bídné hladové roky je čekaly i poté.
A než se usadili někteří volyňští obyvatelé ve Vojkovicích, prošli ještě velmi těžkou
životní zkouškou. Odvetná opatření ze strany sovětů byla nahrazena násilím ze strany Ukrajinské povstalecké armády, známé jako Banderovci. Až mrazivé jsou příběhy
o sousedech, kteří v noci zmizeli a později našli celou rodinu vyvražděnou v lese.
Nezapomeňme na krutosti nacistů, kteří na Ukrajině vypálili několik set obcí. Dne
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13. července 1943 byla okupujícími Němci přepadena a vypálena obec Český Malín,
přičemž byli všichni lidé včetně 105 dětí upáleni zaživa a vesnice hořela celý týden.
V březnu 1944 byla do střediska volyňských Čechů Rovna přemístěna 1. československá samostatná armáda, která prováděla nábor. Z brigády se stal První československý
armádní sbor, který prošel přes Duklu až do Prahy. Krvavé válečné anarchie, Dukelský
průsmyk a poválečná reemigrace přes poválečné území zpět do Československa nám
umožňuje připomenout si několik příběhů, které s naší obcí jen zdánlivě nesouvisí …
Richard Večeřa
Někdy příště: Vzdušný souboj pilota Alberta L. YOUNGa 21. 1. 1945

Ořez vrb hlavatých
ve spolupráci
se ZOO Brno
Obec Vojkovice spolupracuje na
ořezu vrb mimo jiné se ZOO Brno.
Větve slouží jako potrava zejména
losům a žirafám, na kůře a listí si pochutná také turovitý sudokopytník
Takin.

Takin
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Setkání na Špici 2019
Až doposud nám na našich akcích pravidelně vycházelo krásné počasí, a tak jednou
to horší přijít muselo. Obloha se zatáhla černomodrými mraky a z nebe padala voda.
Navzdory tomuto pro přírodu blahodárnému jevu byla spousta našich borců naprosto
dehydratovaná a pod stříškami a okapy vojkovických chalup čekala, když už konečně
„Setkání na Špici“ započne. Smutně a bez nálady otáčeli Vojkovčáci prázdné půllitry a čekali na smluvený signál. Konečně se dočkali! Gulin bouchnul pytlem o rybník
a chlapácká akce 2019 byla zahájena!
Vybudovat zázemí je již pro nás hračka, a tak ne mnoho času nám to trvalo a nad
naším opevněním zavlály prapory vojkovické hordy. Ihned jsme se pustili do našich
odborných debat obecní i celosvětové problematiky a jak běžela témata a čas, tak
se dehydratovaným kamarádům začala postupně vracet zdravá barva. Následovala
Lukinova odborná analýza, který za střízliva prošel obec a seznámil nás s výsledky své
práce na téma „Odbornost, empatická analýza a kreativní rozhodování při stanovení
podílů světla a tmy v dílčích lokalitách obce Vojkovice“. Bylo to wunderbar a přednáška sklidila zasloužené ovace. Odpoledne jsme věnovali hloubkovému potápění. Na
Špici je místo, kde ho lze provozovat a my jako velmi zdatní jedinci, doma za svoje
manželské výkony toliko oceňovaní, nemáme problém cokoli vyzkoušet. Protože jsme
ale neměli s tímto sportem žádné zkušenosti, rozhodli jsme se povolat do Vojkovic
někoho erudovaného. A naše pozvání přijala jedna z největších osobností volného potápění Francisco „Pipin“ Ferreras. Tento kubánský borec rád naše pozvání vyslyšel.
Jednak samozřejmě naši akci prostřednictvím vojkovického Zpravodaje sleduje a pak
má také v okolí příbuzné, kteří pracovali v hrušovanském Svitu. Po úvodním školení
o technice hloubkového ponoru nás pochválil za nově vybudovanou pláž na břehu
Svratky, třikrát se hluboce nadechnul a hópl. Čas nám nahoře běžel neúprosně pomalu, napjatá atmosféra na Špici se dala krájet, a tak Gulin ukrojil alespoň ze špeku,
někteří si točili už třetí pivo (Gulin páté) a Pipin stále ve Svratce …. Konečně! Několik
dobrovolníků se pro něj odvážně vrhlo do vln. Když se Pipin pořádně nadechl a poté,
co se s námi řádně napil, krátce okomentoval svůj heroický výkon: „Hloubka vašeho
resortu „Na Špici“ mě velmi zaskočila, je neuvěřitelná! Do toho vašeho náhonu jsem se
potápěl strašně dlouho a hluboko. Když jsem konečně dosáhl dna a rozhlédl se, všude
byl velký binec, který naházeli lidé do vody. Čas mi dole běžel neúprosně a dostavily
se halucinace z hloubky. Když na mě začaly ryby mluvit a krab mi řekl, že mi to sluší,
uznal jsem své maximum, vzal jsem jednu obkládačku z hromady a vyplaval ven.“
Výkon borce jsme ocenili zpěvem hymny „Ty Vojkůvky, ty to váli!“. Poradili jsme se
mezi sebou a v hloubkovém potápění do Svratky a náhonu nepokračovali, abychom
neriskovali své mladé a krásné životy. Obkládačku jsme předali agentu W4C, bychom
zjistili, do které to vojkovické koupelny patří.
I takovéto dobrodružství zažíváme na naší akci, pro všechny vojkovické hochy. Neváhejte a doplňte naše řady na akci, která se pravidelně koná na začátku srpna. Jsme
parta, která je hrdá na naši obec a jednou za rok se v co největším počtu sejde, aby se
společně setkala a pobavila. Přidejte se také. 
Richard Večeřa
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Životní jubilea – k 31. 12. 2019
Anna Kresová
Vítězslav Kresa
Věra Waidhoferová
Miroslav Bohatý
Anna Juránková
Aleš Dupčík
Marie Krejčí
Milan Cach
Hana Elsnerová
Jaroslav Osička
Věra Večeřová
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Svatava Polčáková
Marie Menšíková
Rostislav Černík
Vilém Wagner
Jiří Štěpánek
Jana Veselá
Jaroslav Konečný
František Weiss
Petr Kosina
Alena Buchtová
Zdeněk Kratina
František Novák
Věnceslava Žáková
Anežka Fraňková
Alžběta Liberdová
Vratislav Pár
Ludmila Dvořáková
Václav Dvořák
Marie Bedřichová
Marta Marčíková
Zdeňka Kolegarová
Jan Jirák
Jan Drobílek
Ludmila Čupová
Adolfina Sochorová
Miluše Janíčková
Marie Egerlová
Anděla Čupová
Květoslava Suchánková

Narození		
Mila Horáková
Andělka Spáčilová
Tereza Laštuvková
Anna Macková
Patrik Poláček

Úmrtí		
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Zdeněk Kryšpín 14. 6. 2019
		
		

30. 5. 2019
21. 7. 2019
9. 9. 2019
14. 11. 2019
26. 11. 2019
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Papír
NOVINY, ČASOPISY,
KANCELÁŘSKÝ PAPÍR,
KNIHY, SEŠITY, KRABICE,
REKLAMNÍ LETÁKY, LEPENKA,
KARTON, PAPÍROVÉ OBALY A SÁČKY

NE

MOKRÝ, MASTNÝ, ZNEČIŠTĚNÝ PAPÍR,
VOSKOVANÝ, UHLOVANÝ PAPÍR,
POUŽITÉ PLENY
A HYGIENICKÉ POTŘEBY

Víme
Čistá budoucnost
je společný cíl

kam

Plasty
PET LÁHVE,
SÁČKY, FÓLIE,
KELÍMKY OD JOGURTŮ,
PLASTOVÉ NÁDOBY,
VÝROBKY Z PLASTU,
OBALY OD CD, POLYSTYREN

NE

OBALY SE ZBYTKY POTRAVIN,
OD CHEMIKÁLIÍ A NEBEZPEČNÝCH LÁTEK,
NOVODUROVÉ TRUBKY, PODLAHOVÉ
KRYTINY

Víme
Čistá budoucnost
je společný cíl

kam

Foto Iva Tycová

Školka – hrajeme si

Foto Monika Čupová
Vojkovický zpravodaj – vydává Obec Vojkovice

