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Událo se
VOLBY 2022
Děkujeme všem voličům. Z 581 voličů se dostavilo 198, tedy více jak jedna třetina. Volební účast
činila přesně 34,08 %. V proběhlých volbách kandidovala jediná volební strana: Sdružení nezávislých
kandidátů.
Počty hlasů pro jednotlivé uchazeče:
• Petr Tesarčík, ml. - 177 hlasů,
• Petr Tesarčík, st. - 157 hlasů,
• Radim Javůrek - 154 hlasů,
• Darja Nytrová - 154 hlasů,
• Eva Koloničná - 152 hlasů,
• Hana Kozelská - 152 hlasů,
• Martin Křibík - 145 hlasů,
• Slavomír Velký - 145 hlasů,
• Jiljí Rucki - 145 hlasů.

V jeden čas volební prostory doslova praskaly ve švech. To se ze zájezdu vrátili naši senioři. S
úsměvy na tvářích a novými kytičkami do zahrádek tak splnili svou občanskou povinnost. Požadovali
zdokumentování své účasti ve Zpravodaji, což jim rádi umožníme.

Staronové zastupitelstvo naší obce
V pondělí, 24. října, konalo se ve staré škole slavnostní ustavující zasedání zastupitelstva, které veřejnou volbou ze svých řad určilo starostu a místostarostu. Starostou naší obce je nadále p. Petr
Tesarčík, ml. a do funkce místostarosty byl zvolen p. Radim Javůrek.
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Oprava místní komunikace na Tošenůvky
Ve dnech 26. až 27. října byla pro dopravu uzavřena místní komunikace na Tošenůvky. V rámci opravy byly zatrubněny příkopy a zpevněny
krajnice. Během vydatnějších dešťů zde pravidelně docházelo k podemílání krajnice komunikace tekoucí vodou, z toho důvodu v některých
místech začal kraj cesty upadat. Tímto opatření došlo k vyřešení tohoto problému.

Buďte vidět!!!
Ráno už máme zase tmu a zanedlouho se začne stmívat již odpoledne.
Reflexních prvků není nikdy dost. Menší děti jsou většinou dostatečně
viditelné díky aktovkám a oblečení se spoustou doplňků odrážejících
světlo. Horší je pak situace u adolescentů a dospělých. Děti a jejich
aktovky ověsíme vším možným, aby byly vidět a na sebe zapomínáme.
Kdo z Vás je řidič, moc dobře ví, jak důležité je chodce či cyklistu vidět. Cyklisté, máte na kolech připevněné odrazky, tyčinky nebo svíticí ventilky? Většinou dobře býváme osvětleni zepředu či zezadu, ale
často dochází k situacím (zrovna u nás na II/648
v centru obce), kdy cyklista vjíždí na hlavní cestu a
není z boku vidět. Prosíme Vás, abyste mysleli na
svou bezpečnost a BYLI VIDĚT. Na internetových
stránkách www.besip.cz, pod záložkou „aktivní pohyb v silničním provozu“ naleznete aplikaci, díky které si můžete porovnat viditelnost chodce či cyklisty
v různých situacích.
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Setkání seniorů s představiteli obce a ukončení venkovní sezóny
Klub seniorů zakončil pro rok 2022 téměř všechny venkovní akce. Ta poslední, pokud se tedy uskuteční s naší účastí, bude předadventní jarmark. Letošní letní sezona byla pro nás velmi zdařilá také co
se počasí týče. Hlavně jak to bývá mezi seniory, je stále o čem vyprávět. Venkovní sezónu končíváme v září grilováním. Letos jsme měli premiéru na novém plynovém grilu, který nám zapůjčila obec.
Grilování jsme zvládli na výbornou až nato, že nám maso vzplálo plamenem! Ale protože jsou ještě
mezi námi pohotoví hasiči, oheň byl záhy uhašen a masíčko bylo chutné. Ani jsem ho nestihl vyfotit,
tak rychle se snědlo. Členové našeho klubu si přáli na podzim někam vyrazit a tak jsme vyjeli směr
Kroměříž na podzimní výstavu bonsají, květin a potřeb pro zahradu. Zájezd se nám vydařil. Po déle
panujícím nečase bylo hezky a slunečno. Tak se všichni těšíme na naši zrekonstruovanou školu, kde
se budeme opět scházet.
Za Klub seniorů Jaroslav Struhal, předseda

Slavnostní oběd a setkání právě zvolených zástupců naší obce se seniory udály se v pátek, 7. října,
ve staré škole. O vynikající krmi se postarala paní Budínská, které tímto velmi děkujeme, o zábavu
pak hudební uskupení Lam trio a děti z naší školky. Třída koťátek, tvořená hlavně předškoláčky, pod
vedením svých učitelek nám zazpívala hned pět krásných českých písní. Naši milí senioři se nenechali zahanbit a především u písně „Beskyde, Beskyde“ se k dětem zplnahrdla přidali, čímž došlo ke
krásnému vícegeneračnímu hudebnímu spojení. Vedoucí učitelka naší MŠ, paní Jana Křístková, si k
této příležitosti připravila povídání o školce s promítáním. Naše mateřská školka letos slaví 60 let od
svého založení.
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Den otevřených dveří v naší mateřské školce
Kdo byste se chtěl přijít do školky podívat, zavzpomínat si na svá velmi mladá léta a porovnat, jak to
uvnitř vypadalo za Vás a nyní, budete mít jedinečnou příležitost během dne otevřených dveří v pátek,
25. listopadu 2022 od 15:30 hodin. Školka letos slaví 60 let od svého založení.

Budova mateřské školky ve Vojkovicích po generální opravě v roce 1966

Den otevřených dveří v naší mateřské školce
Letošní den regionů se konal v sobotu 17. září v Žabni na
hasičském hřišti. Samotnému zahájení předcházel průvod
zástupců členských obcí v čele se žabeňským starostou a
paní senátorkou Helenou Pešatovou. Průvod se ubíral od
kaple svatého Fabiána a svatého Šebestiána, za doprovodu
Fryčovické dechovky s prapory a vlajkami až k místu konání
slavnosti.
Před areálem hřiště a kolem cesty stály stánky, které měly reprezentovat každou obec.
Na přípravě našeho stánku spolupracovaly všechny
spolky (pionýři, Svaz branně-technických sportů, SDH a klub seniorů). Také naši podnikatelé byli zastoupeni svými výrobky, zbožím či
výpěstky: brambory, hřbitovní váza, motorový olej, pivo a medovina
od Koníčka, tašky, čepice, ručně háčkované hračky, atd. Každá obec
měla za úkol donést upečený jablečný závin. Tímto chceme poděkovat paní Bronislavě Blahutové, která nám soutěžní závin upekla.
V soutěži čtyřčlenných družstev „Den haviřa“ jsme si odnesli ZLATO.
Naše družstvo ze tří čtvrtin tvořené Javůrkovic rodinkou (Radim, Andrea a Laurinka) a Peťkou Koloničnou všem vytřelo zrak.
Děkujeme zúčastněným!
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Výlet do Energylandie
Na Václava jsme se vypravili do polského Zátoru a strávili úžasný den v rodinném parku Energylandia.
Autobus téměř plný natěšených dětí a neméně natěšených rodičů vyrazil od Židků na čas. Počasí
nám dělalo vrásky, ale nakonec bylo skvělé. Park zaplněn asi do poloviny kapacity, tudíž na některé
kolotoče jsme vůbec nečekali a vozit jsme se mohli i několikrát za sebou. Někteří z nás tam byli poprvé, jsme plni zážitků a rozhodnuti se tam znovu podívat.

Drakiáda
V pátek, 14. října, jsme pořádali drakiádu. Opět
chyběl vítr anebo um pouštějících. Do vzduchu
se vzneslo a zůstalo tam jen pár draků. My ostatní jsme byli buďto moc pomalí, opatrní nebo
prostě nešikovní a někteří z nás neustále rozmotávali šňůry, což zabere kupodivu hodně času a
nakonec se dá vyřešit pouze radikálně, střižmo.
Každopádně jsme si akci užili. Napočítali jsme
celkem 53 dětí, pro ty bylo našimi pionýry nachystáno malování kamínků a tvoření z listí a podzimních plodů. Členové Sokola zajistili občerstvení.
Každý dětský účastník dostal diplom, sladkost a
kdo chtěl, také drakiádové triko. V tradiční přetahované opět zvítězily děti s maminkami.
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Historie školství v naší obci do rozdělení v r. 1938

Dům p. Glesingera Vojkovice č.p. 2, jedno z míst, kde se vyučovalo před postavením školy

Již 150 let letos uběhlo od položení základního stavebního kamene budovy základní školy ve
Vojkovicích. Psal se rok 1872 a
ještě téhož roku vystavěla obec
novou samostatnou přízemní školu s jednou učebnou a s
bytem pro správce školy. Historie školství v naší obci sahá
hlouběji, a to do roku 1846, kdy
se občané rozhodli opatřit pro
vyučování dětí zkušeného učitele. Do té doby děti docházely
do farní školy v Dobré. Docházka byla pro ně velmi náročná,
mnohdy neschůdná a obzvlášť
v zimě musely děti cestou zažívat velmi krušné časy.

Nemluvě o tom, že každý boty neměl. Za ta necelá dvě staletí se toho mnoho změnilo, nemyslíte? Co
by naše zhýčkané děti řekly, kdyby musely každý den podstupovat takovou štrapáci za vzděláním? Od
roku 1846, kdy ve Vojkovicích začal učit p. Jindřich Horák, se situace velmi změnila. Výuka probíhala
v pronajatých místnostech soukromých domů. Poprvé se učilo ve světničce na č.p. 11 (tehdy u Nohlů), po třech letech se třída přestěhovala k č.p. 32 (tehdy u Vojkovských), v r. 1856 se škola opět
přestěhovala, a to do domku č.p. 2, který v té době
patřil p. Glesingerovi. Odtud se v roce 1865 opět
vrátila do domu č.p. 32,
kde setrvala až do postavení školy. Po p. Horákovi
přišla celá řada dalších
kantorů.
Nejvýraznější
osobou mezi nimi, v obci
velmi oblíbenou a uznávanou byl bezesporu pan
Karel Němec. Nastoupil
do vojkovické školy ve
školním roce 1896-97, v
tomto období se ve školní
kronice začíná objevovat

Škola asi r. 1936

jeho úhledné písmo a každoroční zpráva o činnosti školy je ukončena jeho podpisem. Od roku 1909
je školní kronika konečně psána česky a tak „Školní rok“ konečně vystřídal „Schuljahr“ a ten, kdo jazyk
německý neovládá, si v ní již může číst.
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Škola byla až do r. 1924 jednotřídní a jednopatrová. Již v této době počet žáků přesáhl 90. Na jaře roku
1924 bylo rozhodnuto o přestavbě na patrovou budovu se dvěmi třídami a bytem. Přestavba stála
230.000 Kč, byla za necelé čtyři měsíce dokončena a 13. října bylo zahájeno vyučování již v nových
třídách. Je zaznamenáno, že v té době do školy docházelo 6 dětí polské a 85 dětí české národnosti.
V zimě na přelomu let 1925-26 řádila u nás epidemie černého kašle a téhož roku onemocněl také p.
řídící učitel Karel Němec, který pak od února 1926 odešel na zdravotní dovolenou a do školy se již
nevrátil.
Zatímním správcem školy a řídícím učitelem se stal p. uč.
Dominik Mališ, díky kterému se o p. Karlu Němci dovídáme
následující: „Dnem 30. září odešel do pense zdejší dlouholetý, všem občanům milý, správce školy Karel Němec. Ustanoven zde ještě výnosem okr. škol. rady v Těšíně 1.8.1896
a od té doby stále zde působil. Narodil se v Metylovicích u
Frýdlantu jako syn tamního koželuha, pak vystudoval nižší
gymnasium v Příboře a učitel. ústav v Těšíně. Ač vlastně
Moravan, oblíbil si náš kraj a tomu zůstal po celou dobu působení věren. Svou učitelskou dráhu započal v Bašce, po
několika letech ustanoven zde. A tu ukázal pravé své nitro.
Ve škole vždy svědomitě plnil své povinnosti, ač mnohdy
vyučoval i přes 80 dětí, což práce na škole jednotřídní jistě
nemalá a těžká. Leč i po práci školní byl učitelem občanů.
Jako pilný pěstitel ovocného stromoví dokázal svou prací
v zahradě, že i ve Vojkovicích je vhodná půda pro pěstění
dobrého ovocného stromoví a tak vymýtil zdejší předsudek,
že ve Vojkovicích stromy nerodí a že zde mohou růsti jen
drobné švestky „pršločky“. Když vhodné druhy ovocného
stromoví vypěstoval, pak občanům je rozdal; Tedy i ovocnictví ve Vojkovicích položil základy a to velmi dobré. Také p. Karel Němec, který 30 let působil jako učitel a správcelá školní zahrada byla jeho prací vytvořena, při jeho pří- ce školy
chodu bylo kol školy jen trochu trní a bodláčí. A co škola? Z neúhledné světnice školní hleděl vytvořit
třídu aspoň trochu příjemnou a když jiného nešlo na ní měnit, tedy aspoň velká okna se zřídila, aby bylo
aspoň hodně světla v ní. V roce 1924, když vlastně měl již hledět stáří si zpříjemnit, přičinil se s občany
zdejšími, aby vystavěna byla nová škola modernější ,aby vyhovovala aspoň částečně požadavkům hygienickým a tak aby zpříjemnil ji žákům i učiteli. Tím zanechal památku po sobě nejskvělejší. A nejkrásnější pověst zanechal si jistě u učitelů zde na škole s ním působících. Jistě nestalo se ani jednou, aby
došlo k nějakému nedorozumění. Vždy byl dobrým rádcem – otcem.“
P. uč. Dominik Mališ, prozatímní správce školy, se velmi zasloužil o kulturní rozvoj žactva, neboť každý
rok nazkoušel s dětmi jinou divadelní hru, např. Honza v zakletém zámku, O zakletém srdíčku nebo
Pro tatíčka prezidenta a právě z výtěžků divadelních představení se financoval nákup knih do knihovny a také školní výlety.
Roku 1928 byl do úřadu správce ustanoven pan učitel Jan Mojžíšek. Po osmiletém správcovství pan
učitel Mojžíšek odešel působit na dívčí školu do Frýdku, odkud k nám do školy přibyl pan učitel Alois
Bernatík, jež tak byl ustanoven novým správcem školy. Ve školním roce 1936-37 školní zahrada dočkala výrazné změny, drátěného plotu s betonovou podezdívkou.
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7. července 1937 došlo k další významné personální změně, pan učitel Bohuslav
Tichavský obsadil post řídícího učitele a
správce naší školy.
Do původně poklidného začátku školního roku 1937-38 zasáhla 14. září zpráva, že na svém sídle v lánech dobojoval
svůj boj člověk, jemuž není v dějinách
světa rovno, první president naší republiky, T. G. Masaryk-Osvoboditel. Celá obec
se tehdy na smuteční tryzně sešla, děti

Dětské radovánky v r. 1938 s p. uč. Tichavským

přednášely, zpívaly a společně
tak uctili památku velikého člověka naší historie.
V roce 1938 u příležitosti dvacetiletého výročí vzniku naší republiky konaly se první dětské radovánky v naší obci. Jako by osud
věděl, co naši obec čeká a dopřál
tak jejím občanům pěknou slavnost, při které se všichni sešli a
věřím, že krásné chvíle společně
prožili.

Radovánky 1938, děti nastoupeny před budovou likérky

1. října bylo těšínsko a fryštátsko obsazeno polským vojskem. Došlo k hromadné evakuaci nejen
osob, ale také úřadů, kupřikladu finanční stráže z Českého Těšína a četnické stráže z Třince, které
své sídlo nalezly v naší škole. Vyučování tak muselo být zkráceno na polodenní. Chamtivost Poláků,
jak píše řídící učitel p. Tichavský, však neznala mezí. Prý razili heslo „Ostrawica – polska granica“.
Zastavili se u říčky Lučiny, dvě třetiny Vojkovic připadly Polsku. Když již nebylo naděje na záchranu
Vojkovic, byl alespoň inventář školy odvezen a rozdělen po soukromých místnostech v obci Dobrá a
Nošovicích. Po nejnutnějších úpravách, bylo vyučování 7. prosince 1938 obnoveno v domku p. Vitáska v Nošovicích.
Nejsmutnější okamžiky prožívali naši občané 16. listopadu toho roku, kdy Poláci začali obsazovat
zabranou část obce. Pan Tichavský píše: „Občané záboru plakali, z naší části bezmocně přihlíželi, jak
jsou Vojkovice trhány ve dvě části.“ Následujícího roku v březnu byl vytvořen Protektorát Čechy a
Morava.
Tímto výrazným historickým předělem ukončujeme první část povídání o škole a školství v naší obci.
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Varování Policie ČR - pozor na podvodné maily
V posledních dnech přijali policisté napříč Moravskoslezským krajem hned několik oznámení o podvodných jednáních a odčerpání finančních prostředků z účtů poškozených. Ve všech případech figuruje nabídka možnosti získání příspěvku na bydlení s odkazem na stránky tvářící se jako stránky Ministerstva práce a sociálních věcí. „Příspěvek na bydlení máte k dispozici“ a další podobné znění SMS
zpráv spolu s různými odkazy obsahujícími zkratku „mpsv“ nebo „mpvs“ obdrželi lidé, kteří následně v
přesvědčení, že se jedná o reálné informace, klikli na obdržený odkaz. Poté po nich bylo na stránkách
vypadajících jako stránky Ministerstva práce a sociálních věcí požadováno přihlášení se prostřednictvím bankovní identity. V mobilní aplikaci následně potvrdili požadavky, ale místo přihlášení došlo k
odčerpání finančních prostředků z jejich účtů. Poškození tak přišli o úspory v řádech několika desítek
tisíc korun.
Policisté v těchto případech nabádají k maximální obezřetnosti. Ověřte si vždy veškeré informace
nejprve na oficiálních webových stránkách, nikoliv ze zaslaných odkazů. Na podezřelé odkazy neklikejte. Přístupová hesla zadávejte jen přímo do internetového bankovnictví, do kterého vstupujte přes
oficiální stránky a ne přes odkazy.
nprap. Bc. Kateřina Kubzová

Na co se můžeme těšit
Pozvánka na střeleckou soutěž do
školy
V neděli 18. prosince od 10:00
hodin se uskuteční v prostorách
bývalé školy ve Vojkovicích tradiční klání ve střelbě ze vzduchovky
o VÁNOČNÍHO KAPRA. Střílet se
bude na vzdálenost 10 m – ve stoje bez opory v
kategoriích: mládež do 15 let, dospělí do 60 let a
senioři nad 60 let. Kategorie děti do 12 let s oporou (nestřílí registrovaní střelci, příslušníci policie
a armády). Vítěz každé kategorie si odnese poukázku na živého kapra. Výše startovného činí
50,- Kč. Občerstvení ve vánočním duchu bude
přichystáno. Kdo bude už mít dost gruntování
a pečení, přijďte si zastřílet a zároveň se trošku
odreagovat :).
Srdečně zve Jiří
Pastorek, předseda
SBTS Vojkovice, p.s.
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Zpravodaj

Obce Vojkovice

Inzerce

Zpravodaj obce Vojkovice – periodický tisk územního samosprávného celku. Pro obec Vojkovice vydává Obecní úřad Vojkovice.
Vychází 6 – 9 x ročně. Vydavatel: obec Vojkovice , 739 51 Vojkovice č.p. 88, IČ: 00577081, ev.č. MK ČR E 23992.
-9 11.11.2022.
Grafická úprava a tisk monkeyPRINT.cz. Náklad 300 ks. Vydáno dne:
Kontakty: obecniurad@vojkovice.eu, tel.: 605 875 564.
Termín uzávěrky dalšího čísla: 10.12.2022 Neprošlo jazykovou kontrolou.

