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Informace z obce
VOLBY 2022
Volby do zastupitelstva obce Vojkovice se uskuteční ve volební místnosti - zasedací místnost obecního úřadu v těchto dnech a časech:
• pátek 23. září 2022 od 14:00 h. do 22:00 h.
• sobota 24. září 2022 od 08:00 h. do 14:00 h.
Hlasovací lístky budou všem občanům doručeny nejpozději 3 dny před konáním voleb a budou rovněž k dispozici také ve volební místnosti.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky
platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů e-mailem podatelna@vojkovice.eu
nebo telefonicky na telefonním čísle: 605 875 564 o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost.
V takovém případě jej okrsková volební komise navštíví ve dnech voleb v jeho bydlišti a umožní mu
hlasování do přenosné volební schránky.

Upozornění na splatnost poplatků
Upozorňujeme všechny občany, kteří ještě neprovedli úhradu poplatků za odpady a psy, aby
tak učinili nejpozději do 31. října 2022. Poplatek
za odpady činí 500 Kč na osobu. Děti (do 18 let
věku) a senioři (nad 60 let) platí 300 Kč. Poplatek
za 1 psa činí 50 Kč, za každého dalšího psa pak
75 Kč.

Očkování proti chřipce v ordinaci
MUDr. Pitříka
Během celého měsíce října se bude v ordinaci
MUDr. Pitříka očkovat proti chřipce. Pacienti, kteří
se chtějí naočkovat, se mohou kdykoli během ordinační doby na tuto proceduru dostavit.
Ordinační doba:
pondělí 13:00 – 16:00 h., středa 07:30 – 10:30 h.,
pátek 07:30 – 10:30 h.

Vypínání veřejného osvětlení
Z důvodu úspory elektrické energie zastupitelstvo obce schválilo od 1. října 2022 přechod na

úsporné svícení. V čase od 00:00 do 04:00 h. tak
bude veřejné osvětlení plošně na celém území
naší obce vypnuto. Ve dnech konání kulturních
akcí bude veřejné osvětlení svítit celou noc.

Pálení listí
Pálení biologicky rozložitelného odpadu je porušení zákona (Zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech).
Občané obce Vojkovice mohou po předložení občanského průkazu bezplatně odkládat biologicky
rozložitelný odpad ze zahrad v kompostárně v
Bruzovicích (Areál společnosti Zemědělská společnost s.r.o.), tel: +420 736 770 814, e-mail: kompostarna@frydeckaskladka.cz a na Panských
Nových Dvorech ve Frýdku-Místku, tel: +420 558
440 077.
Zároveň připomínáme, že do konce listopadu
bude našim občanům k dispozici kontejner na
biologicky rozložitelný odpad (u mostu č. 5 přes
přivaděč Morávka – Žermanice, cca 150 m za
Koníčkovým dvorem směr Holcina). Pokud odpad přivezete v pytlích, pěkně Vás prosíme, obsah pytlů do kontejneru vysypte. Kontejner bude
po ukončení sezony odvezen a na místo dopraven opět na jaře, v průběhu března 2023.
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Vojkovický den 2022
Na letošním vojkovickém dni nám počasí skutečně nepřálo. Ještěže máme zastřešeno a návštěvníci proto
alespoň seděli v suchu. Program začal v 15:00 h. úvodním slovem starosty. O občerstvení se postaraly vojkovické spolky - sokoli, hasiči a klub seniorů, jehož členové se opět vyznamenali a uvařili delikatesní gulášek.
Pionýři si pro děti připravili soutěže a zejména pro děti
bylo postaveno (nafouknuto) mobilní planetárium, kde
zhlédly příběhy z korálového útesu, prehistorické doby
o dinosaurech a vesmíru. Taneční parket pak zakryly
džudistické žíněnky tzv. tatami, na které nastoupili džudisté oddílu JUDO BESKYDY. Předvedli parádní akrobatickou šou, poněvadž judo je založené především na gymnastice. Došlo samozřejmě také na ostré souboje, které pojali vesměs humorně, protože
to jsou nejen elitní sportovci, ale také výborní baviči. Posléze nastoupila pětice hudebníků, která si říká
VERAS Band a v repertoáru má výhradně písně Věry Špinarové. Zpěvačka
Lenka zpívá všechny skladby v originálních tóninách a my tak byli svědky dechberoucího vystoupení. Následovala soutěž Máme rádi Vojkovice
inspirovaná známou televizní soutěží. Proti sobě nastoupila pětičlenná
družstva žen a mužů a pod taktovkou Darje Nytrové se utkala v napínavém znalostním duelu. Otázky se týkaly výhradně Vojkovic. Např. rozloha
obce, průměrný věk obyvatel, kde se nachází budova s číslem popisným
88 a další. Soutěž provázelo velké napětí, účastníci se nechtěli nechat zahanbit a mnohdy hru velmi prožívali. O nepatrný počet bodů zvítězili muži.
Následovalo vyhlášení nejlepších střelců z řad mužů, žen a dětí. Kdo chtěl
se totiž mohl za symbolický poplatek (na nákup diabolek) zúčastnit střelecké soutěže. Z rukou starosty putovaly poháry nejlepšímu střelci, Martinu Nytrovi, nejlepší střelkyni, Jolantě Staré a nejlepší střelkyni z řad dětí,
Alžbětce Chudé (alias Babu). Zahrála kapela Katapult revival následovaná
hudebním uskupením, Spider X a Nashrot Rock.
Je to za námi a my už nyní přemýšlíme nad příštím dnem naší obce. Máte nápad, připomínku, vylepšení? Neváhejte se na nás obrátit, budeme rádi za zpětnou vazbu a podnětné tipy na program příštího roku.
Program letošního Vojkovického dne byl spolufinancován částkou 50.000 Kč z
programu Dobrý soused společnosti Hyudai Motor Manufacturing Czech s.r.o.
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Zahájení školního roku
Léto uteklo jako voda, přišel první zářiový den a
děti se vrátily do lavic. V tělocvičně základní školy v Dobraticích se konalo slavnostní zahájení
školního roku, kterého se kromě zástupců obou
obcí zúčastnili také představitelé společnosti
Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. Přišli
děti pozdravit, přivítat je a prvňáčkům rovněž rozdat pěkné a praktické dárečky. Dobratickou základní školu letos bude navštěvovat celkem 110
žáků. Prvňáčků je po třech letech zase tolik, že
musely být otevřeny dvě třídy, z toho jedna nová
v prostorách školní knihovny. Do 1.A a 1.B třídy z
Vojkovic nastoupilo dvanáct dětí. Věříme, že se
jim ve škole bude líbit a přejeme jim do této další
životní etapy jen to nejlepší.

Kulturní den Sdružení obcí povodí Morávky okem pořadatelky
Sdružení obcí povodí Morávky pořádalo 14. srpna 2022 svou tradiční akci Kulturní den v areálu Kamenité ve Vyšních Lhotách. Od minulého ročníku se akce snaží zbavit nálepky akce pro seniory a být
koncipována více jako odpoledne pro celou rodinu. A co jsem tam viděla já jako pořadatelka a matka
tří malých dětí? Vezměme to od dědečků a tatínků. Ten náš tam spokojeně seděl s pivem od Koníčka, pusou mastnou od klobásky a broukal si známé písničky s kapelou Stanley‘s Dixie Street Band.
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Ideál, ne? Babičky a maminky si nejprve mohly
dát výbornou kávu od Zrnka a k tomu něco sladkého na nervy. Ta obsluha, milé dámy, taky byla
příjemná, že? Když vylezlo sluníčko, obě jsme s
babičkou běžely pro Birell, v teplém dni se hodil.
A co se týče dětí, celou dobu jsem o těch svých
skoro nevěděla. Velkou měrou to bylo díky prarodičům a manželovi, ale nabitý program přispěl
svým dílem. Nejmladší nejdříve (byť docela ostýchavě a zpovzdálí) sledoval klauny. Zpočátku se
osmělilo jen pár dětí, ale postupem času si klauni
děti dokázali získat a zabavit je svými aktivitami
na dlouhé minuty. Naše prostřední mládě běhalo
mezi skákacími hrady a koníky, kde se nechalo spokojeně natřásat. Večer padla za vlast jako první. A
ta naše nejstarší? Ta pravděpodobně jednou nechá v tetovacím salónu majlant. Paní, které malovaly
na obličej a dělaly dočasné tetování, díky četnosti jejích návštěv, věděly o plánech naší rodiny do konce prázdnin a možná ještě dál.
Závěrem chci moc poděkovat návštěvníkům, kteří na tuto akci přišli a postarali se tak o hojnou účast.
Děkuji za bezchybnou a příjemnou spolupráci všem, co se starali o to, abyste se nenudili a dobře se
najedli a napili.
A v neposlední řadě patří dík představitelům členských obcí SOPM, díky kterým bylo mnohé jednodušší.
Těším se na Vás všechny na Kulturním dnu SOPM 2023!
Ing. Kristýna Pumrová, projektová manažerka SOPM
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XXI. ročník Velké ceny Vojkovic
V sobotu, 3. září 2022, pořádala
naše obec spolu se Svazem branně-technických sportů Vojkovice
(SBTS Vojkovice) již 21. ročník Velké ceny Vojkovic o putovní pohár
Obecního úřadu Vojkovice ve střeleckém víceboji. Závodila jak tříčlenná družstva, tak jednotlivci. Celkem
se zúčtasnilo 27 střelců místních i
přespolních. Soutěžními disciplínami bylo 5 ran v leže ze standardní malorážky na vzdálenost 50 m,
5 ran ve stoje z malorážní pistole na vzdálenost 25 m a 5 ran ve
stoje z velkorážní pistole na vzdálenost 25 m. V ženské kategorii
se vítězem a zároveň absolutním vítězem stala paní Hana Židková
s 98 body, v pánské pak Petr Drabina s 82 body. V družstvech se
na prvním místě umístili Nytrovi ve složení Martin, Dáša a Darja, na
druhém místě Židkovi ve složení Hanka, Jan a Ema, třetí se umístili
Drabinovi – Petr, Kateřina a Monika Sušovská.

10. jubilejní ročník Sportovního dne DSO Sdružení obcí povodí Morávky
V sobotu, 10. září 2022, jsme nastoupili v plné síle a hájili naše
barvy ve sportovních kláních
tentokráte na Pražmě. Dorazili
zástupci všech deseti členských
obcí. Po přivítání paní starostkou,
Michaelou Honešovou, jsme
se s vervou pustili do sportovního zápolení. Naráz startovala
nejmladší a nejstarší kategorie.
Naši nejmladší zástupci, všichni
ve věku šesti let a čerství prvňáčci, Adélka, Nelinka a Štěpa, běželi
štafetu, lovili rybičky, nosili vodu

a v této disciplíně se umístili na krásném šestém
místě. Na druhé části pražmovského areálu se
sváděly lité boje v disciplíně „Chůze lenochoda“,
kterou jsme obsadili Lukášem, Klárkou a Laurou.
Ti po prvotním zaváhání, kdy přišli o drahocenné
vteřiny, nasadili přímo ďábelské tempo a pod Lukášovým „praváá, levááá“ proťali cílovou pásku
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jako třetí nejrychlejší tým. Prostřední věková kategorie a v ní dvě
Natálky a jeden Béďa balancovali s děravou deskou a v této skutečně složité disciplíně dosáhli na šestou příčku. Následoval štafetový
skok v pytli, který našich devět borců zvládlo ve třetím nejlepším
čase. Po těchto čtyřech dětských disciplínách jsme se pohybovali
mezi čtvrtou a pátou příčkou v celkovém hodnocení obcí a přestali
doufat v lepší umístění, protože na řadě byli dospělí a jejich disciplíny. Náladu jsme si zvedli hned v dalším kole pojmenovaném
„Balónkový had“, kdy jsme doběhli ve čtyřech jako třetí nejlepší. Následoval hod vejcem, ve který jsme vkládali velké naděje (protože
vloni jsme ho vyhráli), letos jsme si bohužel asi vybrali vajíčko s
měkčí skořápkou a umístili se tak na třetím místě. Situace po těchto disciplínách byla napjatá. Zbývalo poslední, starostovské, kolo.
Děti stály u výsledkových tabulí a pořád dokola pročítali a počítali,
kolik bodů nám zbývá na první příčku. Bylo to 5 bodů. I když se starosta snažil, jak mohl, při škrábání brambor prostě paní referentku
z Nošovic nepřeškrábal. Skončil ve své disciplíně druhý a o jeden
jediný bod nám uniklo celkové prvenství. Radovali jsme se hlasitě,
oproti loňsku, kdy jsme byli třetí, krásný posun.

Děkujeme všem dětem, že naši obec tak krásně reprezentovaly, obci Pražmo, za ukázkovou organizaci
celého dne a hlavně Sdružení obcí povodí Morávky za to, že tato akce vůbec může být.
Fotografie a videa naleznete na stránkách obce: www.vojkovice.eu, po kliknutí na aktuality, v nich vyberete fotogalerii a nakonec fotoalbum ze sportovního dne.

Co se chystá
Oprava místní komunikace II. tř. č. 5b směr na Tošenůvky
U říčky Tošenůvky dochází často během dešťů ke kumulaci srážkové vody, která pak podemílá vozovku.
Musíme proto opravit přilehlý tzv. silniční pomocný pozemek. Pro zajištění bezpečnosti během opravy
budeme muset zastavit provoz. S předstihem budete informováni o termínu uzavírky, která bude činit
cca 5 pracovních dnů. Objízdná trasa povede kolem pískovny a přes Lištinu.

Předadventní jarmark – informace pro prodejce
Na sobotu 19. listopadu 2022 chystáme pro Vás předadventní jarmark na víceúčelovém hřišti za školou.
Pokud máte zájem o prodej vlastních výrobků, perníčků, koláčků, vánočního punče, vyšívek, háčkovaných nebo pletených výrobků, svíčníků a jiných vánočních dekorací kontaktujte, prosíme, paní Koloničnou na tel. čísle: 723 258 962 do pondělí 7. listopadu 2022. Počet stánků je omezen na 15 ks, apelujeme
proto na případné zájemce, aby si stánek včas zarezervovali. Cena za pronájem jednoho stánku činí 184
Kč a je splatná v den konání jarmarku v hotovosti.
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Den otevřených dveřích školy
Kdo si budete chtít prohlédnout nově zrekonstruovanou budovu bývalé školy, budete mít jedinečnou příležitost právě na předadventním jarmarku. Věříme, že Vás zajímá, jak tato letos již 150 let stará budova
uvnitř prohlédla.
Citujeme z knihy Vojkovice; Dějiny malé obce okresu frýdecko-místeckého: „Slavnostní položení základního kamene se konalo v roce 1872 a ještě téhož roku vystavěla obec novou samostatnou přízemní školu
s jednou učebnou a bytem pro správce školy. Školní budova byla vystavena na pozemku o rozloze 1 jitra
a 400 čtverečních sáhů a obdržela číslo 52.“

Pozvánka na setkání seniorů se zástupci obce

Vážení a milí senioři, po nucené tříleté pauze Vás konečně můžeme pozvat na tradiční posezení s
představiteli naší obce.

V pátek, 7. října 2022, ve 13:00 hodin Vás tímto srdečně zveme do sálu staré školy ve Vojkovicích.
Potvrďte, prosíme, svou účast do konce měsíce září, tj. do pátku 30. září 2022, a to buďto telefonicky
na tel. čísle: 605 875 564 nebo e-mailem na adrese: podatelna@vojkovice.eu. Kdo budete potřebovat
zajistit dovoz nebo odvoz, rovněž nám, prosíme, tuto informaci sdělte. Všem zúčastněným bude poskytnuto občerstvení zdarma.

JUDO BESKYDY - představení klubu
Vznik oddílu je datován do roku 1973. Novodobá historie oddílu se začíná psát od r. 1998 na
speciálním útvaru policie ve Frýdku-Místku, který
spadá pod velení krajské správy v Ostravě. Pod
vedením jedné z nejlepších českých judistek,
policejní mistryně Evropy, mnohonásobné mistryně ČR Pavly Prőllové a instruktora policejního
výcviku Luďka Kubíčka.
Oddíl, který tvoří v průměru asi 50 policistů a
téměř tři stovky členů z řad dětí a mládeže je
pokračovatelem a nositelem tradic juda u SKP
Ostrava. Judisté reprezentují od roku 2016 Moravskoslezský Kraj v rámci ČSJu pod licencí
JUDO BESKYDY z.s. Členové závodního týmu z
Raškovic a Dobré jsou členy Sportovního klubu
policie Ostrava, školního kroužku a oddílu juda
v Dobré, školního kroužku v Raškovicích a Nové
Vsi u Frýdlantu. Oddíl juda SKP Ostrava se zabývá doplňkovým výcvikem policistů, jeho součástí je skupina Jógy. Aktivní judisté dosahují pravidelně vynikajících úspěchů. Na svém kontě mají
44 titulů mistra ČR a dalších 91 medailových
umístění z republikového mistrovství. Trenérka

Pavla Prőllová vybojovala titul Mistryně Evropy v
kategorii Masters, 2x titul Policejní mistryně Evropy, třetí místo na Světových policejních hrách a
dvě třetí místa na policejním mistrovství Světa. Je
dvacetinásobnou mistryní české republiky.
V práci s mládeží patříme mezi nejúspěšnější
kluby v české republice a pravidelně se pohybujeme do desáté příčky v hodnocení klubů českého svazu juda. V kraji patříme v současné době k
absolutní špičce. V roce 2021 jsme byli vyhlášeni

-9-

Zpravodaj

Obce Vojkovice

nejúspěšnějším oddílem České republiky v žákovské kategorii. V roce 2022 jsme se stali nejúspěšnějším článkem Olympiády mládeže, kde
jsme z jednotlivců dovezli 3 medaile – dvě zlata
a jedno stříbro. Na Poháru olympijských nadějí,
který se konal v sobotu 3. září 2022 v Dobré
pod širým nebem, kde startovalo 220 závodníků z 24 oddílů ze 4 zemí, jsme získali celkem
31 medailí, z toho 10 x zlato a hlavně prvenství ve družstvech. Kvalitní příprava mládeže je
postavena především na týmové práci trenérů
včele s hlavní trenérkou Pavlou Prőllovou, trenérkou první třídy, nositelkou Mistrovského stupně
V. dan. Díky dosahovaným výsledkům a mnoha
veřejným prezentacím dochází v současné době
k nebývalému růstu členské základny. Při využití
všech tréninkových základen můžou naši svěřenci trénovat 5x týdně pod vedením kvalifikovaných trenérů juda gymnastiky a bojových umění.
Snažíme se udržet takový systém, který rozšiřuje

nabídku sportovní činnosti pro co největší množství dětí především v obcích kde je tato nabídka jinak omezená pouze na tradiční, kolektivní sporty.
Nabízíme mládeži možnost vyniknout v náročném
individuálním sportovním odvětví, což významně
přispěje k budování jejich vlastní osobnosti. Systém tréninku je přizpůsoben dětem již od věku 5
let. Prostřednictvím zábavného tréninku se jim
vštěpují zejména základy gymnastiky, zvyšuje se
jejich pohyblivost a orientační schopnosti. U starších dětí a pokročilých judistů přichází postupně
kvalitní a posléze také náročný trénink vedený ke
zvládnutí judistických technik a zvyšování celkové
kondice potřebné k plnohodnotnému provozování
výkonnostního nebo rekreačního sportu. Judo je
sport, který pro svůj sportovně branný charakter a
kladný fyzický i morální vliv stále přitahuje široké
vrstvy mládeže, a to z řad chlapců i dívek, a má
nezastupitelné místo v rozvoji bojových umění.
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