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Škola – Dopravní výchova

Školka – Pečení perníků

Slovo starosty
Vážení spoluobčané
srdečně Vás všechny zdravím v čase adventním. Advent by měl být hlavně dobou
zklidnění, rozjímání a dobročinnosti. Pokud ale nebudeme pokrytečtí a objektivně se
podíváme kolem sebe, hrůza a děs, zmatek a chaos, závist a nenávist.
Každý z nás je součástí dnešního konzumního způsobu života, který se vyznačuje
všemi výše uvedenými negativy.
K životním jubileím, ať již jsou to jmeniny, narozeniny nebo svátky jako Velikonoce
a Vánoce, si přejeme hodně štěstí, zdraví a osobní pohody. Většinou se jedná o takové
formální klišé, které za několika málo okamžiků zmizí jako pára nad hrncem a už se
to zase všechno mele.
Necháme se ovlivňovat, troufám si říci, takřka kýmkoliv a čímkoliv. Přece každý
z nás je od přírody vybaven orgánem zvaným mozek. Tak proč ho nepoužívat? Kam
se poděl „zdravý selský rozum“? Proč hltáme konspirační teorie hlupáků a ignorujeme
názory odborníků, například v oblasti medicíny a vědy? Je to tím, že ty odborné myšlenkové proudy jsou pro nás hůře stravitelné? Je lepší zaujmout svoji vlastní pózu na
základě nějaké nehorázné hlouposti vypuštěné na sociální sítě?
Všichni jsme lidé z masa a kostí tak, jak nás příroda stvořila. Ne všichni však sdílíme stejné názory na estetiku, kulturu, sport, gastronomii, ale zejména politiku. Kdyby
tomu tak bylo, nebyli bychom lidé, ale roboti vybavení stejným programem. To však
zdaleka neznamená, že se kvůli rozdílným názorům přestaneme navzájem respektovat
a začneme mezi sebou hloubit zákopy.
To, že je naše společnost rozdělena na dva tábory, není žádným tajemstvím. Proč
tomu tak je, ví každý z nás.
Vypnuli jsme svůj selský rozum a nechali se vtáhnout do hry mocných, kterým takto rozklížená společnost vyhovuje. Co může být pro velké hráče lepší než roztříštěná
nesourodá část společnosti, která jim dala důvěru.
Velice často zaměňujeme dva zásadní pojmy – demokracii a anarchii.
Ona i ta demokracie má svoje pravidla hry, která nejsou pouze o právech, ale obnáší
i řadu povinností. Všechna práva a povinnosti jsou zakotveny v „Ústavě České republiky“. Veškerý demokratický systém přestává fungovat v okamžiku, kdy si někdo začne
z ústavy dělat trhací kalendář.
Vážení spoluobčané, jsem si vědom, že je nesmírně složité a těžké, zejména v dnešní
covidové době, najít chvíle pohody, když jsme díky sdělovacím prostředkům a mediálním bombám vystaveni neustálému stresu. Přesto – překročme svůj vlastní stín. Za pokus to určitě stojí. Většinou stačí málo. Upřímný pozdrav, pousmát se na někoho prostě
jen tak a pokud nastane názorová neshoda, říct si, pojďme od toho, nestojí nám to za to.
Vážení spoluobčané,
přeji vám všem krásný advent. Přeji vám všem duševní pohodu a rovnováhu.
Přeji vám všem krásné, šťastné a veselé Vánoce. Ale zejména pevné zdraví.
Karel Klein, starosta
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Škola
Vážení,
dovolte mi krátké nahlédnutí do naší školy ve školním roce 2021–2022:
Do prvního ročníku letos nastoupilo 15 žáků, mezi nimi i několik dětí z jiných obcí.
Celkem navštěvuje naši školu 60 žáků.
Fungují zde dvě oddělení školní družiny. Bohužel s ohledem na hygienická nařízení
(a s tím související prostorová a personální omezení) můžeme v současné době poskytnout zájmové vzdělávání pouze žákům 1. – 3. ročníku. Z téhož důvodu musela být
omezena i nabídka kroužků, a to pouze na doučování a dyslektický kroužek.
I v této nelehké době se snažíme zpestřit žákům výuku doplňkovými výukovými
programy. Již v září absolvovali žáci celodenní dopravní výchovu, kdy kromě teoretické
části trénovali na svých kolech jízdu na dopravním hřišti se značkami a křižovatkami.
Dále jsme ve spolupráci s agenturou ZkusToZdravě uspořádali pro prvňáky výukový program Zdraví dětem a pro ostatní ročníky dvoudenní výukový program Staň se
hrdinou. Navštívil nás také Tonda Obal; jak už název napovídá, jednalo se o tématiku
třídění a recyklace odpadů. A jako každý rok se prvňáčci seznámili se zásadami péče
o chrup v programu Zdravé zuby.
Prosinec, pro děti asi nejkrásnější období v roce, už se nesl v předvánoční náladě.
Jeden den strávili malí čertíci a čertice v nefalšované čertovské škole. A před prázdninami ještě proběhly vánoční dílničky ve třídách.

Čertovská škola
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Závěrem mi dovolte poděkovat zřizovateli za podporu a spolupráci při řešení záležitostí souvisejících se současnou situací, poděkovat všem zaměstnancům za jejich
nasazení a nadšení pro práci s dětmi.
Přeji nám všem spokojené Vánoce a snad i lepší rok 2022.
Za všechny zaměstnance základní školy 

Libuše Matyášová

Pozn.: Díky čerpání Šablony III z výzvy OP VVV jsme do školy pro žáky pořídili 10
notebooků včetně nabíjecí stanice, zrealizovali jsme kroužky doučování a uhradili několik projektových dnů, takže byly pro žáky bezplatné (Ekocentrum Pavučina Hustopeče, výukové programy s agenturou ZkusToZdravě). Na čerpání této dotace se podílí
i mateřská škola: Děti mají k dispozici 9 tabletů a paní učitelka nový notebook. Dále
jsme pořídili mobilní LCD panel pro interaktivní výuku ve třídě žabiček.
V současnosti máme v rámci výzvy č. 5 „Program rozvoje venkova na podporu mateřských a základních škol“ podanou žádost na rekonstrukci školní družiny (výměna
osvětlení, podlahové krytiny, pořízení nábytku).

Mateřská škola
Školní rok 2021/2022 jsme zahájili s počtem 48 dětí. Po novém roce nastoupí ještě 3.
Nové děti si pěkně zvykly na denní režim mateřské školy a postupně se zapojují i do řízených činností. Prozkoumávají nové hračky, výtvarný materiál a hledají si kamarády.
Koncem září do školky přijelo divadlo Barborka, které zahrálo pohádku Kouzelný
kolotoč. Děti se v průběhu děje zapojovaly zpíváním známých písniček a přeříkáváním
básniček. Nakonec se naučily i pár výrazů ve znakové řeči. Líbila se nám i Malá medvědí pohádka od herce pana Ševčíka.
Obě třídy se zapojily do hledání pokladu svatého Václava. Na týden se z dětí stali stateční rytíři a krásné princezny. Vyráběly si korunky, meče, koníky a starší děti upekly
perníky pro obě třídy. Podle mapy hledaly cestu, plnily úkoly a nakonec našly schovaný poklad. K podzimním aktivitám patří tradičně exkurze do zahradnictví, oslava
Hnědého dne i pouštění draků.
Co nás ještě čeká do konce kalendářního roku? Divadelní představení v mateřské
škole Vánoční pohádka, které zahraje divadlo Kejkle. Dále nahrávání krátkých videí
pro rodiče, jako náhrada za tradiční vánoční besídku. Měli jsme Mikulášskou besídku nebo spíš andělské dovádění s nadílkou a vánoční nadílku pod stromečkem.
Chtěla bych poděkovat rodičům za sponzorské dary na nákup nových hraček. Maminkám, které zorganizovaly podzimní a zimní burzu dětského oblečení, děkuji za
výtěžek 1 567,-Kč, který věnovaly mateřské škole. Bude také použit k nákupu pomůcek
a materiálu do výtvarné výchovy.
Rodičům našich dětí připomínám, že po celou dobu vánočních prázdnin v ZŠ
od 23. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude i mateřská škola uzavřena.
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Školka – bramborové placky

Školka třída Žabičky tvoření

Přeji všem pěkné prožití vánočních svátků a hodně zdraví v novém roce.
Za kolektiv mateřské školy
Lenka Zámečníková
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Rozinkový rok 2021
Přestože i letošní rok se nesl ve znamení COVID-19, podařilo se nám zorganizovat
řadu akcí pro děti, jejich rodiče i prarodiče. Jako tradičně začal Rozinkový rok „Dnem
pro Vojkovice“, který však z důvodu vládních opatření musel probíhat individuálně
a byl rozložen do celého týdne. To nás neodradilo, a tak se na předem určených stanovištích objevily pytlové automaty tzv. pytlomaty, kde si účastníci vyzvedli rukavice
a pytle a mohli se vrhnout do práce. Spektrum letošních účastníků šlo opět napříč
generacemi – od těch nejmladších (kteří svoji účast prospali v kočárku), až po nejstarší. Množství sebraného odpadu bylo dokonce ještě větší než v uplynulých ročnících.
Klobouk dolů a velké poděkování všem účastníkům!
Novinkou v repertoáru Vojkovické rozinky byla hra „Po stopách historie Vojkovic“.
Jednalo se o procházku po Vojkovicích s desíti zastávkami na historicky zajímavých
místech, kde se účastníci dozvěděli leckdy fascinující informace z dob dávno minulých. Hra byla určena pro celé rodiny a setkala se s velkým nadšením jak malých, tak
velkých účastníků, a jistě by si zasloužila pokračování i v dalším roce. Tak snad se
podaří. Veliký dík patří Mgr. Ivě Tycové, která ochotně poskytla veškeré fotografie
a materiály, ze kterých bylo čerpáno.
Konec dubna se nesl ve znamení čarodějnic, a proto Vojkovická rozinka připravila
pro děti „Čarodějnou stezku aneb putování s čarodějnicí Elvírou“. Trasa vedla nádherně rozkvetlou vojkovickou vrbovnou a řada dětí neváhala a zvolila pro tuto příležitost
i tradiční čarodějnický oděv. Na děti čekala řada úkolů od lovu netopýrů, přes let na
koštěti, věštění z karet, až po bezkonkurenčně nejoblíbenější úkol – pořízení selfie se
samotnou čarodějnicí Elvírou. Díky závěrečné listině víme, že stezku si prošla více než
stovka dětí se svým doprovodem.
Druhý zářijový víkend jsme se vypravili, dá se říci již tradičně, na Víkendový pobyt
pro rodiče s dětmi. Zázemí pro tuto akci, pořádanou ve spolupráci s MŠ Vojkovice,
nám stejně jako loni poskytnul kemp ve Sloupu v Moravském krasu. Sjelo se zde až
neuvěřitelných 60 dospělých a dětí. Letošním tématem akce byli trpaslíci, kteří nás
provázali v písničkách, na stezce odvahy, při soutěžích, i při velkém putování za pokladem, na jehož konci nás čekali opravdoví, živí trpaslíci! Pobyt byl zakončen výletem
do Sloupsko-šošůvských jeskyní, kde jsme měli připravenou speciální prohlídku šitou
přímo nám na míru. Počasí během celého pobytu bylo doslova ukázkové a umocnilo
spoustu skvělých zážitků, které opět stmelili vztahy mezi dětmi, rodiči i paními učitelkami ze školky.
Začátek podzimu by se neobešel bez drakiády a dýňování. Start draků byl tradičně
na poli směrem k Holasicím a vzhledem k větrnému počasí se k nebi vznesly desítky
draků, z nichž někteří se až ztráceli v oblacích. Po náročném pilotování draků přišel všem k duhu teplý čaj, který se podával u tůně Ludmila. Zde byl přichystán také
oheň, takže komu vyhládlo, mohl si opéct špekáček, či se posilnit sladkými dobrůtkami, které upekly a přinesly některé maminky či babičky. Naproti tomu dýňování letos
netradičně proběhlo ve Slovenské reštauracii. Přestože jsme se na konci října obávali
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chladu, sluníčko svítilo, takže dlabání dýní mohlo probíhat venku na zahradě a počet
strašidelných, ale i ozdobených, načančaných dýní rychle přibýval.
S příchodem tmy v brzkých podvečerních hodinách listopadových dnů nastává čas
duchů a světýlek. Před letošní „Cestou za světýlky“ se však jedné duší mámě poztrácely
její duší dětičky, které bylo třeba v černočerné tmě najít. Naštěstí se našly desítky dětí
a jejich rodičů, kteří se nebáli a malé ducháčky ve tmě statečně hledali. Na konci cesty
si děti mohly odnést malý dáreček, díky kterému bude i je ve tmě lépe vidět.
Závěrem lze říci, že celý Rozinkový rok 2021 se nesl ve znamení rekordní návštěvnosti prakticky na všech akcích. Jsme tomu velice rádi a těší nás, kolik dětí, rodičů
a prarodičů chce společně trávit čas a nelení vyrazit.
Děkujeme a těšíme na další společné akce!

Radka Dziedzinská

Sdružení aktivních seniorů
Vážení spoluobčané,
z důvodu koronavirových opatření nemohlo naše sdružení vyvíjet řádnou aktivní
činnost skoro půl roku.
Od poloviny letošního roku se situace naštěstí uklidnila a my se mohli zase začít
scházet. Vídáme se v sudé týdny v zasedací místnosti OÚ.
Po delším odpočinku jsme se opět zapojili do pořádání akcí pro ostatní spolky.
Jako první jsme 12. září zhlédli muzikál Mamma Mia v Městském divadle Brno.
Spolku Vojkovičáci, pod vedením paní Šafrové, jsme pomohli s přípravou Halloweenu. Poslední akcí letošního roku byla Cesta duchů, kterou pořádá Rozinka.
Letošní rok byl pro všechny náročný a věříme, že rok 2022 bude lepší.
Štěstí a zdraví v novém roce Vám přeje za Sdružení aktivních seniorů
Radoslava Kubátová
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VOJKOVIČÁCI
Milí příznivci našeho sdružení,
i přes všechna nepříznivá opatření, se nám letos
podařilo po dvou letech
uskutečnit Halloweenskou
párty 30. 10. 2021 v naší
sokolovně. Překvapilo nás
všechny, že jste přišli a nebáli se J. Děti i jejich doprovody, měly děsivě neuvěřitelné masky. Váš přístup
nás nesmírně moc těší
a nabíjí! Přáli bychom si
i do budoucna, aby se rodiče s dětmi více zapojovali.
Jak jsem již inzerovala na
Halloweenské párty, přáli bychom si řady našich
členů rozšířit, abychom se
společně mohli věnovat výletům a třeba i více využívat
prostoru sokolovny na již
avízované kino či na nějaké pohybové aktivity…  Dovolím si i zde výzvu o pomoci zopakovat. Přidejte se k nám! I když se vám to na první pohled nezdá, akcím
je potřeba věnovat hodně času na přípravu. Potřebujeme nejen ochotné lidičky na
akcích samotných, ale i ty, co nám pomáhají vytvořit potřebné podmínky v zázemí,
a sponzory.
Přípravy nadále pokračují maškarním plesem 19. února 2022. Velký počet pořadatelů potřebujeme na pohádkovou cestu na víkend 24.–26. června 2022. Poslední velkou
akcí sdružení bude Halloweenská diskotéka 29. října 2022.
O akcích vás budeme průběžně informovat na našich Facebookových stránkách
VOJKOVIČÁCI, z.s., kde se můžete
připojit do naší skupiny.
Nezbývá mi už nic jiného než vám
všem popřát pevné zdraví do nového
roku a poklidné svátky vánoční…
Jménem nás všech
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Dagmar Šafrová

Knihovna
Nové knihy:

Harasimová
Bryndza
Dán, Dominik
Läckberg
Agathonikiadis

– Černá vdova, Klinická smrt, Smrtelný hřích – romány pro ženy
– Mlha nad Shadow Sands, Kanibal z Nine Elms – krimi
– Hřích náš každodenní, Ve stínu – krimi
– Zlatá klec, Stříbrná křídla – napínavé romány
– Na Moravě nekvetou olivy, Mramorové sny – vzpomínky
brněnského Řeka
Eben, Marek
– Vzpomínky za volantem
Jakobs
– Nebe nad Kilimandžárem, Něžný měsíc nad Usumburou –
romantika, Afrika
Moyes
– Jako hvězdy v temné noci – román, Amerika, počátky knihoven
Lapena
– Jeden z nás, Její konec, Nevítaný host – romány s krimi
zápletkou
Mornštajnová – Listopád – román, listopad 1989
Vanderstraeten – Mazl tov – vychovatelkou v židovské rodině, zvyky
Riley
– Sedm sester. Ztracená sestra – očekávaný sedmý díl ságy
Další díly ságy Vinařství a Panský dům
Pro děti
– Příšerné zlobilky, Dobrodružství Rychlé veverky – komiksy,
O Malence.
Lednická, K.
– Šikmý kostel 1,2 – román z karvinska
Hartl, P.
– 15 roků lásky
Novinky najdete také na stránkách obce nebo knihovny v on-line katalogu.

Pohodové a klidné vánoční svátky a hlavně hodně zdraví v novém roce vám všem přeje
Jarmila Kresová

Poohlédnutí za Vavřineckými hody 2021
V měsíci září jsem na internetových stránkách Obce Vojkovice prezentoval svůj názor na organizaci letošních hodů, která mě z pohledu člověka ,který byl do celé akce
od počátku zaangažován, nenechala klidným. V minulém čísle zpravodaje jsem slíbil,
že se k hodům v příštím vydání ještě jednou vrátím, jelikož jsem nechtěl být v rozporu
s dobrými pocity a zážitky vojkovické chasy.
Píše se prosinec 2021 a Vánoce klepou na dveře. 12. listopadu zveřejnil Ing. Lukáš
Koutný rovněž na stránkách Obce Vojkovice informaci, že Rada obce Vojkovice vyzývá případné zájemce o pořádání vojkovických hodů v roce 2022.
Z mého pohledu již v této fázi není něco v pořádku. Vyzývat někoho k tomu, aby
se zhostil pořádání tradiční akce, jakou beze sporu Vavřinecké hody jsou ,je jejich
naprostá dehonestace.
Hody mají přece daleko hlubší kulturně historickou hodnotu, která si nezaslouží
výzvy nebo výběrová řízení k jejich pořádání. Hody jsou vzpomínkovou slavností na
posvěcení kostela. V našem případě kostela sv. Vavřince.
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Na území obce je registrováno osm dobrovolných zájmových sdružení (zapsané
spolky). Sedm z nich čerpá na svoji činnost dotace z rozpočtu obce a všechny spolky
mlčí. Z této skutečnosti usuzuji, že prostředků na činnost mají zřejmě dostatek.
Pořádání hodů sloužilo pořadateli ještě v nedávné minulosti kromě jiného k získání
finančních prostředků, z nichž potom mohl hradit náklady na různé další činnosti
a aktivity, které pořádal v průběhu roku.
Dle mého názoru zorganizovat hody je pro pořadatele nejen práce ,ale i prestiž a zápis do kulturního života v obci. Po hodech se potom po hospodách dlouho probíhá
hodnocení kvality hudebních skupin, kvalita vína a občerstvení, ceník bufetu a vstupného a kdo měl jak „přebráno“. I toto jsou přece hody.
K hodům naprosto neodmyslitelně patří krojovaná chasa, která v lehkém opojení
dává celé slavnosti ten správný náboj. Staví se májky, kácejí se májky, místní chasa se
o májku popere i s přespolními vetřelci, zpívá se, tančí, prostě hoduje. Toto všechno
jsou hody.
Hodová chasa, by samozřejmě měl být perfektní kolektiv mladých nadšených lidí,
pro které je hodové veselí nejen zážitkem, na který budou dlouhá léta vzpomínat, ale
současně vědomím, že jít za stárka či stárku , by mělo být pro každého z nich především velikou ctí. Je to přece reprezentace obce.
Nechci a ani nebudu nikoho vyzývat ani žádat, aby se zhostil role pořadatele, nebo
sestavovat vojkovickou chasu. Tyto věci vznikají spontánně. Pouze avizuji, že jsem připraven jít Vavřineckým hodům naproti.
Svůj příspěvek ukončím poděkováním letošním organizátorům: Rodičům první
stárky Veroniky Karasové manželům Lukáškovým, mamince prvního stárka Marka
Mlčáka a samozřejmě celé vojkovické chase.
Karel Klein

Z FARNOSTI
O Vánocích mnoho z Vás přichází do našeho vojkovského kostela, abyste se podívali
na krásný betlém. Dlouhá leta se o něj staral a opravoval jej už zemřelý pan Vít Krišpín s rodinou. Nádherný betlém poukazuje na základní pravdy naší víry a zbožnosti:
Ježíš - dítě v jeslích, kolem něj Maria a Josef, pastýři a zvířata. Když se díváme na jesličky, můžeme si povšimnout jednoho drobného detailu, o němž se zmiňuje i vánoční
evangelium: zmínka o plenkách, ve kterých bylo zavinuté dítě – Ježíš: „Maria porodila
svého prvorozeného syna, zavinula ho do plenek a položila do jeslí“, a pak: „Naleznete
děťátko, zavinuté do plenek, položené do jeslí“. Když Boží slovo něco dvakrát opakuje,
tak poukazuje na něco velmi důležitého.
Když se živý Bůh, stvořitel nebe a země, stal člověkem, nechal se zabalit do plenek, které nebyly součásti vánoční výzdoby. Každá maminka i tatínek si dokáží představit obsah tohoto dětského vybavení. Ježíš se stal ve všech věcech stejným jako my,
lidé. Stejně jako každé miminko, i Ježíš ležel v plenkách, protože Bůh se stal skutečně
člověkem.
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Vykupitel světa, Spasitel člověka, nepřišel na svět jako hrdina, nějaký superman. Přišel jako malé bezmocné dítě. Tuto skutečnost nemůžeme obejít. O několik let později
autor dopisu Židům píše: „Máme před Božím trůnem nejvyššího velekněze, který má
soucit s našimi slabostmi, protože jako člověk prožil všechno lidské trápení. Nedává nám ve svém postavení a ze své moci moudrá teoretická poučení, jak dojít spásy
a věčného života. Ježíš zná celou naši lidskou slabost, všechno lidské utrpení, naši bezmocnost vůči zlu, protože to všechno prožil na svém vlastním těle. Proto rozumí každé
naší situaci. Z toho vyplývá, že nikdo z lidí na světě nemůže říci: Mně Bůh nerozumí,
není schopen vcítit se do mé situace.“
Syn Boží prošel každou lidskou bídou, každou lidskou slabostí. Spasitel narozený
v Betlémě nás zcela zná. Stal se bezmocným miminkem, nechal se položit do jeslí
v chatrném přístřešku, kde bylo chladno a temno. Zavinuli ho do plenek.
Možná, že příběh o narození Ježíše je pro některé z vás příliš banální, ale zároveň
velmi a velmi provokuje náš rozum, je součástí naší záchrany a mluví o Bohu, jaký je.
Bůh se rozhodl mluvit s námi tímto způsobem. Pro některé je to skandál, pro druhé
čistá hloupost.
Ale také můžeme jako pastýři, kteří poklekli před jeslemi a uznali v dítěti zavinutém
do plenek svého Spasitele, stejně pokleknout před proměněným – při mši svaté – kouskem chleba a vyznat: je to můj osobní Pán a Spasitel. Ježíš se člověku nevnucuje. Jemně klepe na naše srdce. On prosí, abychom mu otevřeli. A když to uděláme, prožijeme
nejúžasnější Vánoce, plné radosti a opravdového štěstí, což Vám všem ze srdce přeji.
R.D.Mgr. Pawel Cebula, farář židlochovické farnosti

Tříkrálová sbírka 2021
Stejně jako každý rok se i letos připravuje Oblastní charita Rajhrad na tradiční
Tříkrálovou sbírku, která bude letos probíhat v termínu od 1. 1. do 16. 1. 2022.
„Zásadní informací je, že i v situaci, která pro nikoho z nás není jednoduchá, se Tříkrálová sbírka 2022 bude konat. Prozatím se snažíme soustředit pozornost na to, aby
mohla sbírka proběhnout tradičním způsobem, byť za doporučených bezpečnostních
opatření. Bereme však v potaz i variantu on-line podoby, vzhledem k prozatímnímu vývoji situace ohledně nemoci covid-19 v Česku,“ říká PR pracovnice Oblastní
charity Rajhrad Jana Janoutová. „Koordinátorka sbírky, Mária Durkáčová, má již
k dispozici letáky a materiály, které budeme rozdávat našim koordinátorům v daných
obcích.
Chtěla bych jménem Oblastní charity Rajhrad veřejnost poprosit o podporu, která je
pro nás zvláště v této době tolik důležitá. I díky Vám můžeme dál pomáhat potřebným
a naplňovat tak charitní poslání.
Výtěžek z chystané koledy plánujeme využít například na rekonstrukci oddělení A
v lůžkovém hospici, financování dešťové kanalizace, pořízení nových zvonků k postelím pacientů, financování nového zadního vchodu s dálkovým ovládáním nebo financování nového výtahu u zadního vchodu Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa.
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V tuto chvíli můžeme naše podporovatele odkázat na webové stránky rajhrad.charita.cz, kde najdou aktuální informace ohledně konečné podoby sbírky a možnostech
poskytnutí finančního daru,“ dodává Jana Janoutová.
„Zasláním finanční částky na účet či prostřednictvím QR kódu nás můžete podpořit
již nyní. Děkujeme!”
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Johannes Zeckel – zapomenutý rodák
Narodil se pravděpodobně roku 1667 ve Vojkovicích. V této době patřilo zlatnictví
k mistrovské ruční práci, která byla v Evropě velmi ceněná, a to i díky zlatnickým
školám v Praze a Brně. Johann Zeckel se vyučil ve Vídni u Johanna Veibyla a od roku
1687 začal pracovat v Augšpurku (jihozápadní Bavorsko). V roce 1691 se oženil s vdovou do Ignaci Stadlerovi Marií, ale ta brzy zemřela, takže se
v roce 1694 oženil znovu. V profesní kariéře se stal nejprve
přísežným v cechu zlatníků a od roku 1715 byl dokonce jejich mistrem cechu. Zemřel v roce 1728 v Augšpurku. Měl
dva syny, kteří se oba vyučili u svého otce. Jak Johann Michael, tak Johann Karl Leonhard se věnovali svému řemeslu
a předali ho později i vnukovi Johannu Karlovi. Nikdy už
ale nedosáhli otcova věhlasu.
Dílem Johanna Zeckela byly převážně sakrální nádoby
a monstrance. Dochovalo se nejméně 5 kalichů, 8 monstrancí a socha sv. Josefa. Jeden z kalichů – stříbrný, osázený
drahými kameny, který zobrazuje utrpení Krista, daroval
Zeckel i rajhradskému klášteru.
Jedna z monstrancí se nachází v Dettelbachu am Main,
ale ta nejznámější a také největší, je dodnes k vidění v Ingolstadtu. Monstrance nese název Turecká nebo Lepanto,
Zeckel na ní pracoval celých 30 let, dokončil ji roku 1708.
Monstrance měří 123 cm a váží 18 kilogramů, je vyrobená
převážně ze stříbra, a je pozlacená. Kov na výrobu a drahokamy darovali věřící a členové občanské kongregace v Ingolstadtu. Za práci si Zeckel
vzal úctyhodných 950 zlatých. Monstrance zobrazuje námořní bitvu u Lepanta dne
7. října 1571. Je plná plastických figur zobrazujících nejslavnější účastníky bitvy.
Všechny figury jsou vyrobeny jako portréty skutečných osob. Na stožáru v pozorovacím koši je hlavní vojevůdce Juan d´Austria, který vedl celou flotilu. V levé části stojí
kníže Albrecht V. Bavorský, který do bitvy poslal 1000 vojáků, vpravo je pak benátský
Dóže, který v bitvě přispěl 105 galérami. Na zádi lodě můžeme vidět krále Filipa II.
Španělského. Na vnější straně lodi je pak umístěn emailový portrét papeže Pia V. a pod
tím jeho erb. Nechybí ani erby vítězných mocností – Rakouska, Benátek, Bavorska
a Španělska. Tyto erby nesou andělé. Další andělé foukají do plachet lodí nebo
hází blesky na nepřátele. Na vrcholu monstrance pak vedle klečící sv. Marie stojí
sv. Michael a je zde nápis Victrici – vítězná.
Část monstrance ukazuje porážku Turků – v záchranném člunu opouští bitvu sultán
Kara Mustafa, jeho nejvyšší velitel Ali Paša stojí nerozhodně na zádi potápějící se lodi.
Jedním z námořníků je dokonce sám autor Johann Zeckel.
(Převzato z knihy Augsburger Künstler und Kunsthandwerker aus den Sudetenlandern od Emila Poppa.)
Iva Tycová
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MAS Podbrněnsko
Vážení obyvatelé obce Vojkovice,
rádi bychom vám představili činnost neziskové organizace Místní akční skupina
Podbrněnsko, jejíž členem je i vaše obec.
Co je MASka?
Místní akční skupina, zkráceně MAS Podbrněnsko, je
spolek působící na území 35 obcí na jih od Brna. Spojuje aktivní obyvatele do komunity, která se snaží rozvíjet
život na venkově. Tvoří síť partnerů, kterými jsou obce,
školy, spolky, podnikatelé i široká veřejnost. Díky finanční podpoře Evropské unie
přináší nové příležitosti pro venkov například v podobě rekonstrukce infrastruktury
(nové či opravené chodníky, cyklostezky nebo sociální bydlení pro znevýhodněné),
pomáhá růst drobným podnikatelům díky pořízení nových technologií a myslí i na
spolky a podporu jejich činnosti (například nákupem vybavení klubovny pro aktivní
volný čas místních). Vše v souladu s ochranou přírody a s udržováním přívětivé atmosféry, kde se obyvatelé cítí dobře a baví je v regionu Podbrněnska žít.
Co se povedlo ve Vojkovicích?
Ve spolupráci s vedením obce vznikl strategický dokument Program rozvoje obce
Vojkovice. Jedná se o plánovací dokument, který definuje rozvojové priority a rozvrhuje jednotlivé činnosti na nejbližších pět let. Neopomíjí ani názory veřejnosti – Vojkovičtí se mohli zapojit do dotazníkového šetření v průběhu října. Tímto děkujeme
zúčastněným za projevený zájem. Dále jsme z Programu rozvoje venkova pomohli
s dotací na rekonstrukci hřbitovní brány a v příštím roce se díky naší podpoře opraví
podlaha, osvětlení a koupí nový nábytek do školní družiny.
Jakým výzvám čelíme?
V současnosti se snažíme blíže se seznámit s místními občany
a podnikateli, aby podpora ze strany Evropské unie mohla směrovat k široké veřejnosti. Pomoct by mohla i nově vzniklá Regionální značka Brněnsko, originální produkt®, která je udělována místním výrobkům, službám či zážitkům zaručujícími lokální výrobu.
Držitelé značky budou prezentováni na společném webu, Facebooku a Instagramu, získají pozvánky na akce v jiných regionech či možnost prodávat
své výrobky na celodenním trhu regionálních produktů v Praze.
Jste šikovný producent, zemědělec, řemeslník nebo znáte ve svém okolí někoho,
komu by regionální značka Brněnsko mohla pomoct ve zviditelnění jeho činnosti?
Ozvěte se nám! Všechny naše aktivity spojené nejen s regionální značkou naleznete
na webových stránkách www.podbrnensko.cz nebo na Facebooku MAS Podbrněnsko.
Také vám neuniknou novinky o připravovaných dotačních možnostech, kdy v příštím roce plánujeme přerozdělit z Programu rozvoje venkova prostředky ve výši téměř
9 milionů Kč pro náš region. Máte nápad na zlepšení kvality života v obci nebo regionu a nevíte kde začít? Neváhejte se na nás obrátit, uvítáme vaše náměty a pomůžeme
realizovat dobré nápady.
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Soutěž o nejhezčí vánoční výzdobu domu
Rada obce Vojkovice vyhlásila začátkem měsíce prosince prostřednictvím Mobilního rozhlasu, webových stránek a Facebooku soutěž, kde je možné hlasovat o nejhezčí
vánoční výzdobu domu ve Vojkovicích viditelnou z ulice. Již několik let si občané před
Vánoci své obydlí zkrášlují a navozují tak nám všem vánoční atmosféru. Pojďme společně vybrat výzdobu, která se nám nejvíce líbí.
Zapojit váš dům do soutěže je možné zasláním emailu na adresu vojkoviceobec@
gmail.com, který bude obsahovat jednu fotografii vánočně vyzdobeného domu, vyfocenou z ulice před domem. Tedy tak, jak ji mohou bez problému vidět i ostatní.
V emailu prosím také připojte jméno rodiny či vaše příjemní a číslo popisné. Tyto
informace budou u fotografie při hlasování uvedeny. Do soutěže se mohou zapojit
pouze domy s číslem popisným v naší obci. Tento registrační email musí být doručen
na uvedený email do 19.12.2021 (vzhledem k možnému zpoždění vydání zpravodaje
se může stát, že článek v tištěné formě čtete již po uzávěrce).
Hlasování o nejhezčí výzdobu bude zahájeno 22. 12. 2021 prostřednictvím Mobilního rozhlasu (rozeslána informace bude do mobilní aplikace případně na email). Hlasovat bude možné do 26. 12. 2021. Můžete se ve vánočním čase po Vojkovicích projít
a podívat se na všechny soutěžní výzdoby naživo. Hlasovat se bude prostřednictvím
ankety v Mobilním rozhlase. Hlasování bude možné jen pro občany zapojené do Mobilního rozhlasu. Je to z toho důvodu, že nám tento systém umožní anketu technicky
zabezpečit. Jiná možnost, jak hlasovat, není. Takže pokud ještě do Mobilního rozhlasu
zapojeni nejste, neváhejte se registrovat na adrese www.mobilnirozhlas.cz/registrace.
Připomínáme, že zapojení do Mobilního rozhlasu je zdarma.
A jaká bude výhra pro vítěze? Vítěz obdrží dárkový koš pro zpříjemnění silvestrovských oslav, který mu bude před koncem roku předán.
Za Radu obce Vojkovice, Lukáš Koutný

Sokol Vojkovice – Malá kronika, část 1
V jednom z minulých čísel vojkovického Zpravodaje jsem vás seznámil s částí velmi strastiplného života pana Vladimíra Chromka. Dnes a zejména díky rodině pana
Chromka bych vás rád seznámil se začátky Sokolu Vojkovice. Byla to etapa jiná než
popsané souzení a věznění pana Chromka, ale rozhodně ne zásadněji jednodušší.
Nedokážeme si pohledem dnešního člověka přestavit úlevu těch, kteří zažili druhou
světovou válku, následnou radost, svobodu a nadšení, které chtěli proměnit v práci,
která přinese výsledky a novou radost, tentokrát z toho, co dělají, a vedli k ní i svoje
děti a přáli si, aby to, co po válce zbudují, vydrželo, rozvíjelo se a bylo předáno další
generaci. Pan Chromek psal tuto Malou vojkovickou kroniku místního Sokola po letech, která strávil v československých kriminálech, po komunisty vykonstruovaných
procesech, po letech strávených těžbou uranu a po týdnech, kdy mu estébácké mlátičky diktovaly výpovědi, a přesto jsou jeho zápisy přesné, precizní, citově naplněné
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a hlavně, historicky pro Vojkovice cenné. Děkuji panu Aleši Chromkovi, že se s námi
o vzpomínky na vznik Sokola Vojkovice podělil. Dámy a pánové, sportu zdar a tady je
Sokol Vojkovice:
Konec druhé světové války! Republika československá – naše vlast – je osvobozena
od nacistů. Malá obec na jih od Brna – Vojkovice nad Svratkou – ne mnoho rodin starousedlíků a je osídlována novým obyvatelstvem. Lidé, přistěhovalí z blízkého okolí,
ale také z Horácka, Slovácka, i z daleké ciziny – volyňští Češi. Noví lidé, nový duch,
začíná nový život!
Takto optimisticky a s poválečným nadšením začínají poznámky pana Chromka.
A z tohoto prostředí přichází návrh na postavení „Osvětového domu“ ve Vojkovicích.
Místní národní výbor podniká dobrovolnou sbírku na přestavbu domu čp. 68, nad
kterým má národní správu. Občané Vojkovic chtějí a potřebují společensky žít, a tak
vzniká k 24. 10. 1945 základní kapitál 90 000 Kč a jen začít. Nechci být v tomto článku
na rozdíl od některých svých předchozích výrazně dramatický, ale „čestným výkopem“
k přestavbě domu čp. 68 pověřil MNV dočasně internované vojkovické občany, kteří
se hlásili k německé národnosti a čekali na odsun.
Jenže již od začátku provází přestavbu někdejšího domu rodiny Jeschek komplikace
a potíže, typické pro všechny časy. Nedostatek volného času, spousta práce s dokončováním vlastního bydlení, nově zvolený předseda Sokola je časově vázán ve vojkovickém mlýně atd. Pan Chromek uvádí: „Jestli jsem na počátku těchto záznamů použil
slov občané chtějí kulturně žít, pak ještě v roce 1945 konstatuji, že novousedlíci, kteří
se dobře neznají, si nerozumí a těch, co snahu mají, je mizivá menšina. Avšak právě
těch pár rodin a jedinců se hlásí o slovo a je právem na místě o jejich práci pro Sokol
napsat a tímto způsobem jim poděkovat.
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Ty, kteří znají naši vojkovickou historii podrobněji, některá jména asi překvapí, ale
jak jsem na začátku uvedl, poznámky pana Chromka jsou přesné. Základem našeho
Sokola se stali Sokolové z okolních obcí Hrušovan, Rajhradu a Blučiny, kteří měli zkušenosti, organizační schopnosti, a hlavně chuť dělat dobrou práci. V létě roku 1946 se
tak schází přípravný výbor k ustavení Sokola. Tento výbor, za předsednictví br. Bedřicha Kratochvíla, v civilním životě mechanika, členů Josefa Březiny tesaře, Cyrila Kuchaře rolníka, Františka Furcha profesora, Jarmila Hlaváčka učitele, Liby Žákové studentky, Karla Pachla předsedy MNV a Vladimíra Chromka úředníka, dala na vědomí
všem obyvatelům obce, že dne 10.8. 1946 v 21:00 hod. se koná v sále obecního hostince
informační schůze k založení tělocvičné jednoty Sokol. Této schůze se zúčastnilo 52
občanů Vojkovic a členové Sokola v Hrušovanech, která se stala mateřskou jednotou
vojkovického Sokola až do roku 1950. Na valné schůzi dne 28. 9. 1946 byla zvolena
návrhová komise, jež sestavuje výbor jednoty, který valná schůze hlasováním aklamací
schvaluje v tomto složení:
br. Kratochvíl Bedřich, předseda br. Kubíček Josef, hospodář
br. Ftáčník Vojtěch, místostarosta br. Čejka Vojtěch, zábavník
br. Chromek Vladimír, jednatel br. Pachl Karel, režisér
br. Březina Josef, náčelník br. Neuhauser, Adámek, Příhoda, členové výboru
s. Žáková Liba, náčelník br. Kuchař a s. Doubinková, revizoři účtů
br. Prokop Josef, pokladník
br. Veselý František, matrikář
Členský příspěvek na IV. čtvrtletí roku 1946 stanoven na Kč 15.
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Radostné konstatování na této schůzi. Ženské složky to s cvičením hned od začátku
myslí poctivě a i když není dosud nářadí, scházejí se pravidelně na nádvoří hostince
a cvičí.
Se stavbou a Radou osvětového domu má MNV nemalé potíže. Toto využívá naše
jednota a v říjnu 1946 na návrh bratra jednatele je on pověřen, aby jednal s MNV
o udělení národní správy. MNV rozhodl na své schůzi dne 7. 11. 1946 udělit národní
správu na dům popisný č. 68 ve prospěch jednoty Sokola ve Vojkovicích. Rušný začátek naší jednoty v roce 1946 zakončujeme 1. tělocvičnou besídou v sále obecního
hostince a to velmi úspěšně. Cvičili zde žáci, žačky i ženy a muži na nářadí za pomocí
bratří z Rajhradu a Holasic. Stav k 31. 12. 1946: 42 mužů, 36 žen, 42 žáků a 46 žaček.
V jarních měsících roku 1947 upravujeme v přiděleném domě 2 místnosti (již dříve
vzájemně propojené) k užívání pro cvičení. Pronajmutý sál v hostinci je zejména pro
děti nevhodný. V našich řadách je dostatek chuti tvořit, podnikat, budovat a mít už
opravdu vlastní střechu nad hlavou.
Začátkem dubna 1947 dáváme dohromady pěvecký sbor mužský, obsazený velmi dobrými zpěváky jako Karlem Pachlem, Zdenou Koníčkem, Karlem Horáčkem,
Jirkou příhodou a Frantou Robotkou. Podařilo se mi s tímto sborem nacvičit Smetanovo „Věno“, „Sláva Tobě“ a od J. Knohla „Slovan“. Tyto sbory byly velmi zdařile provedeny na oslavách 28. října 1947. Bylo velkou škodou, že tento mužský sbor v roce 1948
pro nezájem členů, ale hlavně vnějšími vlivy onoho roku 1948 zanikl …
… pokračování příště 
Richard Večeřa

Jízda králů – Vojkovice
Další z materiálů, který se
díky rodině Chromků po panu
Vladimíru Chromkovi dochoval, jsou jeho zápisky o vojkovické „Jízdě králů“. Při svých
rozhovorech o historii obce
jsme s vojkovickými pamětníky na tuto akci několikrát
narazili, ale vždy bez dalších
podrobností, které by tuto
akci jakkoli popisovaly. Až teď
máme štěstí a necháme pana
Chromka, aby nám onu, na
poměry obce Vojkovice výjimečnou akci, svými vlastními
slovy popsal.
Již delší čas se ve Vojkovicích konají přípravy na „Jízdu
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králů“, která je doménou moravského Slovácka. Už někdy dříve jsme byli vyzváni, abychom navštívili Vlčnov, kde jsme obkoukali všechnu tu slávu a krásu okolo pověstné
„Jízdy“.
Sám název říká, že se tato sláva jede, a to na koních, kteří jsou opentleni a samá
růžička. Ale vyrobit z papíru všechnu tu krásu není tak jednoduché, a tak přípravy
na „Vojkovickou jízdu králů“ probíhaly za odborné asistence rodáků z moravského
Slovácka m.j. Cyrila Kuchaře. Jak jsem již předeslal, celá ta sláva se odbývala na koních, a tak kdo má ve Vojkovicích koně, který je jen trochu k světu, musí ho půjčit
nebo sám jet! Pochopení ze strany majitelů samozřejmě bylo, ku příkladu p. Jelínek
půjčil dva menší bílé koníky, které jeli mladý Prokop Franta, jako král, dále Maňka
Povolná a Věra Horáčková. Někdo měl vypůjčeného koně z Hrušovan, jeli ale i bratr Čejka, který dělal v přípravě na jízdu instruktora jízdy na koních, J. Maršálek,
V. Jona ml, J. Příhoda, Cyril Kuchař a jiní. Ti, kteří na koních nikdy neseděli, jezdili
za Vojkovice asi 14 dní vždy k večeru, no a těch otlačených zadků – všechno to bylo
tak nějak děsně fain!
Při „Jízdě králů“ samé, jako hlavní aktéři jsou tři jezdci v čele průvodu, a to mladý
král, který je se svou družinou na útěku, převlečený do dívčího šatu a s ním dvě mladá děvčata, která ho doprovází. Všichni, včetně dalších jezdců, ve slováckých krojích.
Jezdci s vlajkami, s pokladničkami, já jim říkám vyvolávači, kteří měli různé říkanky,
(hlavně Cyril Kuchař) a občané dávali peníze pro krále, který je bude na této cestě
potřebovat.
Pokusil jsem se zhruba vysvětlit smysl „Jízdy králů“, která se konala ve Vojkovicích dne 7. srpna 1949 na vojkovické hody. Zdařilé fotky z této slavnosti jistě vlastní
mnoho členů jednoty sokolské. Protože se v našem kraji takového něco ještě jikdy
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nekonalo, byla návštěva veliká. Bavili se i projíždějící automobilisté naši i cizinci.
Však také čistý výtěžek z těchto hodů spojených s „Jízdou králů“ byl asi Kčs 32 000.
A to už byl nějaký přínos do naší sokolské „domácnosti“, vždyť stavba sokolovny, to
je velké vydání.
Richard Večeřa
Někdy příště:
Tak trochu ve stínu známých vojkovických osobností je jméno člověka, který se ve
své době stal výraznou osobností našeho druhého odboje. Člověka, který stál u zrodu vojenské ilegální organizace Obrana národa. Prošel výcvikem ve francouzské Cizinecké legii, zažil ústupové boje ve Francii, ilegálně přešel do Španělska, okusil peklo
frankistických věznic a koncentračního tábora. Po roce 1946 byl demobilizován a jako
spousta dalších západních vojáků poznal hořkost diskriminace od vlastního národa.
Kdekoli a kdykoli byl připraven obětovat vlastní život za svobodu své rodné země a varoval, aby se nikdy neopakovaly národní prohry, jako byly Lipany. Dámy a pánové,
dovolte mi, abych vám představil osobnost pana ….

Vojkovické vexl
Na téma vojkovického biokoridoru vyšlo již několik článků. Z mého pohledu je
to natolik významná nejen ekologická, ale i investiční akce, že se k ní znovu vracíme. Biokoridory označené K1 a K2 spolu s lokálním biocentrem BC1 financuje Státní pozemkový úřad a realizaci provádí firma Kavyl z Mohelna. Navazuji na
velmi pěkný článek Ing. Barbory Jakubcové v minulém Zpravodaji a o rozhovor
jsem požádal dva odborné projektanty, kteří vypracovali projektovou dokumentaci,
aby nám svůj velmi zajímavý počin přiblížili. Autory jsou Ing. Markéta Zajíčková
a Ing. Michal Pôbiš.

s Vojkovice pro vás nejsou neznámé. Už jsme spolupracovali na výsadbě třešní
u silnice na Židlochovice, výsadbě stromů v ulici Mlýnské atd. Projekt biokoridoru je ale jiná liga, mimo jiné na ploše téměř 11 hektarů. Jakým způsobem jste
k řešení navrhovaných výsadeb přistoupili?
Markéta: Je to tak a jsme za to moc rádi. Je vždycky příjemné, když jsou investoři s naší prací spokojeni a my se tak můžeme vracet do známých míst. Ano, projekt
biokoridoru byl oproti předešlým drobnějším projektům, co se velikosti a složitosti
návrhu týká, jiná liga. Nicméně v jádru je to pořád tak nějak podobné. Principy, které
jsou nám blízké a snažíme se je v naší práci v co možná největší míře uplatňovat, jsou
pořád stejné, ať už navrhujeme rodinnou zahrádku, pár stromů do ulice, anebo právě
celý nový životní prostor.
Michal: K těm principům, které jsou pro nás stěžejní, pak patří především práce
v souladu s přírodou, s duchem místa a v širším měřítku pak s krajinným rázem. Dnes
je to takové moderní a i japonská zahrada se označí za přírodě blízkou. My se ale sna21
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Pohled 23
od Syrovské na Holasice foto Radim Kapavík

žíme touto cestou nejít a skutečně dostát výše uvedeným pojmům a rádi si myslíme, že
se nám to alespoň někde daří. 

s Biokoridor je poměrně krkolomné slovo. Do názvu jsem použil hovorový výraz
vexl. Co vlastně bude tvořit ten náš „vojkovické vexl“?
Markéta: Tedy, tak tady se musím přiznat, že nemám ponětí, co to je vexl. Doufám,
že odpovím, alespoň trochu tak, jak byla otázka myšlena. Vojkovické Vexl patří do
širšího systému biokoridorů a biocenter. Aktuálně jsme tedy navrhli pár dílků z obrovské skládačky, která vytváří síť skrze celou Evropu. Letos byly realizovány dva liniové
prvky (biokoridory) a jedno biocentrum. Jak už názvy napovídají, „koridory“ by měly
sloužit hlavně k migraci zvířat, hmyzu, rostlinstva. A „centra“ pak vytvářet větší prostor pro jejich „zabydlení“, rozmnožování a další šíření.
Michal: Markéta to vzala trochu z nadhledu. Já bych si tedy na ty naše prvky vzal
trošku lupu a popsal je blíže. Kdo se byl na výsadby podívat, asi si všimnul, že se nejedná jen tak o nějaké větrolamy, za které mohou být biokoridory zaměňovány, a které se nachází ve větší míře i ve vašem katastru. Vznikající biokoridory mají daleko
větší šířku (40m), což nám umožňuje vytvořit významně rozmanitější společenstvo.
To je pak tvořeno sortimentem bylin, keřů a stromů. U výběru dřevin jsme se snažili
co možná nejvíce využívat druhy, které jsou zde domácí a měly by zde tedy nejlépe
prosperovat. Další podmínkou je i rozmanitost, co se týká očekávané velikosti dřevin
a jejich délky dožití. Jsou zde dřeviny, které porostou rychle, vyplní prostor a dříve
odumřou (topol, třešeň, jeřáb,...) a pak takové, které rostou pomaleji, ale ty pak budou
tvořit dlouhodobou kostru celého porostu (dub, lípa, javor,...). No a pak už jen zbývá, rozmístit je podle oslunění, vláhových poměrů, vzájemného působení v prostoru
a máme hotovo!
Ještě bych nerad zapomněl na podrost, tedy „trávník“, který je neméně důležitou
součástí systému. Ten je zde tvořen trávobylinnou směsí, která by měla zajistit nejen
zelenou pokrývku půdy, ale i pastvu pro včely, motýly a další bezobratlé.

s Další složitý obrat se týká využití. Zvyšování ekologické stability krajiny.
Můžete nám tento účel popsat z vašeho pohledu?
Markéta: No to je vlastně to, o čem mluvil Michal v předešlé otázce. Ještě se
vrátím k těm větrolamům, které u nás byly hojně vysazovány a všichni je tedy známe. U nich je primární funkcí zpomalení větru, snížení eroze a okrajově se tam
proběhne srnka nebo zajíc, ale bůhví jaký les to samozřejmě není. Tím jim nechci
ubírat pozitivní body, svoje místo na slunci jistě mají. Byly vytvářeny a primárně používány k jistému účelu. Proto zde byly vysazovány rychle rostoucí krátkověké dřeviny, které rychle splnily svůj účel – topol, ořech černý... a spíš jen roztroušeně to pak byly třeba duby nebo habry. Takže byly řekněme úzce profilovány
na jeden účel.
Michal: No a u biokoridorů a biocenter je to přesně naopak. Primární funkcí je
„zvyšování stability krajiny“. K tomu patří nejen významná protierozní funkce, ale
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i „zobytnění“ pro co možná nejširší spektrum živočichů, rostlin, hmyzu a stejně tak
i pro člověka. Tomu je pak podřízená skladba rostlin, o které jsem mluvil už výše.
V ideálním světě tak vytvoříme prostor, kde bude fungovat vyvážený rozmanitý systém, který je schopen sám se regulovat. Přínosem pro člověka pak může být třeba snížení škodlivosti určitého druhu díky zvýšení tlaku predátorů, přítomnost více druhů
opylovačů... Neméně důležité jsou pak i funkce zadržování vody, zpomalování větru,
vytvoření mikroklimatu.

s Za jak dlouho bude tento přírodní prvek sloužit svému účelu a kdy vlastně
bude ve své plné síle?
Michal: Trošku filozofická otázka je, co znamená sloužit svému účelu? Řekněme, že
třeba za tři roky by mělo být plně stabilizované bylinné patro a může začít sloužit mnoha druhům bezobratlých živočichů. V té době by i keře měly začít plnit půdopokryvnou funkci a stromy by měly být stabilizovány na svém místě. Za 5-6 let už by mělo
být stabilizováno keřové patro a rychlerostoucí stromy už by z něj měly být znatelně
odrostlé a začít tvořit vyšší patro porostu. No a tak postupně dále. V plné působnoti,
tedy síle, kdy bude vyvinuté patro kosterních (dlouhověkkých) dřevin, bude porost až
tak za 20 – 30 let. Není to úplně instantní projekt .

s Ta přírodně multi prospěšná funkce je tedy jasná. Jak ji mohou vnímat vojkovičtí spoluobčané? Bylo záměrem projektu propojit biokoridory
i s člověkem?
Markéta: Určitě, vzhledem k šířce porostu a rozloze biocentra jsou zde nechány volné pásy. Ty budou sloužit po dobu realizace a následné péče jako obslužné a posléze je
možno je využívat jako lesní cesty k procházkám.
Michal: Ono bude hodně také záležet na tom, co od tohoto prostoru budete chtít vy
jako občané a podle toho se to v následujících letech bude ještě určitě ladit. Bude možno třeba přidat nějaký mobiliář (lavičky atp.) a prostor „zobytnit“ tak, že bude vyzývat
k procházkám. Pravdou totiž je, že zatímco opačná strana obce, kde se klikatí mlýnský
náhon, je zde třešňová alej, vrboviště, žije zde bobr atp. už svého nezpochybnitelného
genia loci má; tady na něm musíme ještě trochu zapracovat. Ale věřím, že jsme položili
pořádný základní kámen novému krásnému místu.

s Jak vnímáte fakt, že tato vaše projektem určená stopa zůstane a bude se ve Vojkovicích
vyvíjet desítky let?
Markéta: Mě to strašně těší, už se vidím jako 70ti letá babička, jak jezdím s vnoučaty,
k jejich radosti, po kraji a ukazuji: „No jo, tohle jsme dělali s dědečkem, když jsme byli
ještě mladí! Pojď, šup, jdeme se projít tady do toho lesa.“
Michal: Já v tom cítím hlavně tu projektantskou odpovědnost, jestli to všechno klapne, bude to dobře fungovat, vyroste vše, jak má, zabydlí se to, ... no, řada otázek. Takže
já si za těch 40 let teprve oddychnu, že snad jo, že je to dobrý.
Richard Večeřa, Ing. Markéta Zajíčková a Ing. Michal Pôbiš
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Zmizelá místa: Dům číslo 36
Ještě pár let po válce stál mezi domy 35 a 37 dům s poměrně dlouhou historií. Dnes
je mezi domy jakoby přirozená proluka a jen vojkovičtí pamětníci vědí, že zde stával
dům. V domě bydleli minimálně po tři generace Jokwerovi. Posledními do roku 1945
byli Viktor a Johanna Jokwerovi. Po válce nenašel dům trvalého národního správce
a nebyl v dobrém stavu. Bylo rozhodnuto o jeho demolici z několika důvodů. Tehdejšímu vedení obce se jevilo logické, aby ulice nebyla slepá a pokračovala směrem na
Židlochovice. Bylo také výhodné dostat se ke stodole této nemovitosti i ke stodolám
ostatních německých sedláků; z těchto budov byl později vybudován kravín. Stodoly
byly k tomuto účelu propojeny a byla dostavěna přípravna krmné směsi. Ve stodolách
byla také nějakou dobu kovárna. Podle častých výpovědí pamětníků měl tento průchod také sloužit jako příchod k budoucí železniční zastávce (odtud také místní název
vzadu stojích domů tzv. „drážní domky“). Uvádím tuto informaci, protože jsem ji opakovaně slyšel, ale nenašel jsem proto ni důkaz a mně osobně se zdá možné odklonění
železnice tudy nelogické a málo pravděpodobné. Podívejte se na pohlednici s domem
č. 36 za sochou Josefa II. a na letecký snímek ještě bez volného průchodu a s původním
rozestavením včetně hospodářských stavení tehdejších německých sedláků. Dále na
Židlochovice byly tři rybníčky, kam se v zimě chodilo bruslit.
Richard Večeřa
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Společenská kronika – 1. 4. 2021 – 30. 11. 2021
Narozené děti
Jáchym Jelínek – 17. 3. 2021
Jakub Navrátil – 7. 5. 2021
Dominik Pánek – 30. 5. 2021
Dobromil Vondráček – 19. 6. 2021
Linda Horáková – 23. 6. 2021
Sebastian Válka – 22. 7. 2021
Terezie Kapavíková – 27. 7. 2021
Marek Dvořák – 1. 9. 2021
Richard Jelének – 12. 10. 2021
Mariana Novotná – 10. 11. 2021
Sára Novotná – 10. 11. 2021

Jubilea

70 let Růžena Malá
Eva Vaňková
Anna Bohatá
Anna Cachová
Vladislava Růžičková
75 let Jiří Krišpin
Libuše Šormová
Josef Smejkal
Věra Tichá
Aleš Cigánek
Karel Horáček
Vlastimil Večeřa
Hana Kočířová
Věra Navrátilová
Josef Vyskočil
Lydie Horáková
80 let Helena Šafránková
81 let Anna Petráková
Jan Frank
Zdeňka Hausknechtová
82 let Alena Buchtová
Zdeněk Kratina
83 let Jaroslav Krišpín
František Novák
Věnceslava Žáková

65 let Věra Sobotková
Zita Vašková
Marie Dujsíková
Jarmila Charvátová
František Bedřich
Emilie Fraňková
Drahomíra Bedřichová
Zdeněk Novák
Ladislav Moravec
Jindřich Táborský
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Úmrtí

84 let Anežka Fraňková
Alžběta Liberdová
86 let Zdeňka Remková
Ludmila Dvořáková
Václav Dvořák
87 let Marie Bedřichová
88 let Zdeňka Kolegarová
Jan Jirák
90 let Ludmila Čupová
93 let Anděla Čupová

Pavel Gregor – 9. 4. 2021
Jindřich Šafr – 11. 4. 2021
Jan Bělík – 14. 5. 2021
Jiří Zitterbart – 22. 5. 2021
Eleonora Weissová – 31. 5. 2021
Pavel Uher – 13. 6. 2021
Jarmila Šafrová – 24. 8. 2021
Věra Jiráková – 1. 9. 2021
Jaroslav Mazánek – 9. 9. 2021
Antonie Beránková – 17. 9. 2021
Jan Dubina – 11. 10. 2021
Oldřich Waidhofer – 16. 11. 2021
Táňa Rampová – 27. 11. 2021

Vodné a stočné 2022
Dne 30. 11. 2022 schválila valná hromada svazku Vodovody a kanalizace Židlochovicko výši vodného a stočného na rok 2022.
Ve všech svazcích obcí, ve kterých je provozovatelem sítí Vodárenská akciová společnost, a.s., je vodné a stočné na rok 2022 ve stejné výši.
Karel Klein, místopředseda
Cena vodného bez DPH

(Kč/m3)

DPH
Cena vodného včetně DPH

Cena stočného bez DPH

(Kč/m3)

(Kč/m3)

DPH
Cena stočného včetně DPH

(Kč/m3)
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2021

2022

50,00

52,73

10%

10%

55,00

58,00

2021

2022

50,00

52,73

10%

10%

55,00

58,00

Upozornění pro uživatele Z-Boxu
Nejsme jediné Vojkovice, které mají Z-Box, takže pozor, ať si necháte balíček zaslat
do toho správného. Ten náš je ve Vojkovicích na Hlavní 25. Níže je ukázka, jak výběr
může při nákupu vypadat.
Nejlépe uděláte, pokud v poli hledání zadáte naše PSČ, tedy 66701. Někteří občané také
již hlásili, že Z-Box bývá obsazený. Jelikož obec Vojkovice nejsou provozovatelem tohoto
zařízení, nemáme informace o jeho vytížení. Z-Box má omezený počet přihrádek, a těch
pro velké balíky není mnoho. Po Novém roce zkusíme zástupce společnosti kontaktovat,
jak to s vytížením Z-Boxu v naší obci vypadá a zda je možnost navýšení kapacity.
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Pobočka partners market Rajhrad
hledá do svého týmu
vhodného kolegu/kolegyni.
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Příjemné prožití vánočních svátkůů
a št’astný nový rok
přeje
			
			

Zastupitelstvo obce Vojkovice
a zaměstnanci
obecního úřadu
32

Rozinka – Dýňování

Rozinka – Sloup víkend

Vojkovičáci – Halloweenská diskotéka

Vojkovický zpravodaj – vydává Obec Vojkovice

