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Aktuality a důležité informace
Zvýšení poplatku za odpady

Ceny vodného na příští rok

Zastupitelstvo naší obce dne 10.11.2021 vydalo
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Muselo tak reagovat na stále se zvyšující
ceny za uskladnění komunálního odpadu a nový
odpadový zákon. Poplatek za odpady se tedy od
příštího roku zvyšuje na 500 Kč za osobu a rok.
Nadále zůstává zachována úleva ve výši 200 Kč
pro seniory (dosažení věku 60 let) a děti (do 18
let včetně). Splatnost poplatku zůstává rovněž
do 31.10. daného roku. K tomuto nepopulárnímu
kroku zastupitelstvo přistoupilo po více jak deseti letech, kdy poplatek zůstával nezměněn.

Na základě usnesení představenstva akciové
společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. byly v souladu s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného a stočného
od 1.1.2022. Za 1 kubík pitné vody tak od 1.ledna
2022 zaplatíme 50,50 Kč.

Přeočkování 3. dávkou v ordinaci
MUDr. Pitříka
Od začátku roku se bude v ordinaci MUDr. Pitříka
přeočkovávat třetí dávkou vakcíny proti onemocnění Covid. Zájemci, nechť se nejdříve domluví
telefonicky: 737 055 700.

Co se letos dokončilo
Výletiště

Oprava propustků

V průběhu roku byly boudy v areálu Výletiště
vybaveny lepším zázemím, tj. kuchyní a hlavně
teplou vodou. Pro skladování pivních setů, které
si občané Vojkovic mohou za poplatek vypůjčit,
byla přistavěna další skladovací bouda.

Propustky pod místní komunikací II. tř. č. 3b umístěné u bytovky a před stanovištěm tříděného odpadu pod Budínskými byly opraveny. Pod nádoby
na tříděný odpad budou vsunuty plastové palety,
aby srážková voda mohla volně odtékat dále do
lesa. Prostor mezi nádobami a cestou bude vysypán štěrkem. Věříme, že realizací těchto opatření se nám podaří již napořád zabránit nánosům
bahna v prostoru u kontejnerů a znečišťování přilehlé komunikace.

Kontejnery na zimní posyp
Na problematická místa z hlediska zimní údržby
v obci bylo rozmístěno šest nádob na posypový štěrk. Doporučujeme občanům, kteří danými
úseky pravidelně projíždějí, aby se dovybavili nejlépe kovovými lopatkami.

Na čem se právě pracuje
Chodník Vojkovice směr Dobratice

Rekonstrukce školy

První etapa byla zdárně dokončena. Pokračovat
budeme od 1. dubna 2022. Přestávku ve výstavbě jsme byli nuceni učinit z důvodu zimní údržby
silnic, a to na základě stanoviska Správy silnic
Moravskoslezského kraje.

Jak jsme již v minulém Zpravodaji psali, přístavba se sociálním zařízením byla dokončena. Čekáme na vydání stavebního povolení, v současné
době probíhá výběr zhotovitele. Často se ptáte,
kdy bude škola k mání, protože plánujete oslavy.
Předpoklad je zhruba polovina roku 2022.
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Co se plánuje
Rekonstrukce sítě veřejného osvětlení podél silnice na Dobratice
Podél silnice na Dobratice dojde k výměně 19 ks světel veřejného osvětlení za nová a úspornější. Zároveň bude síť veřejného osvětlení doplněna o další svítidla podél celé trasy, tj. od křižovatky se silnicí
II/648 po dálnici D48.

Rekonstrukce železničního mostu nad Holčinou
Jednokolejný klenbový most z kamenného zdiva nad
říčkou Holčinou je ve špatném stavebně technickém
stavu. Z toho důvodu bylo přistoupeno k jeho rekonstrukci. Stavebníkem je Správa železnic, státní organizace. Most jako takový zůstane zachován. Do stávajícího mostního otvoru bude postupně zasunuta nová
rámová konstrukce tvořená prefabrikovanými prvky.
Pro přístup k místu stavby bude vybudována provizorní komunikace. Provoz na dráze zůstane bez omezení.
Stavba by měla být dokončena do 30. prosince 2022.

Propustek pod silnicí II/04821 na Dobratice
Letošní vydatné deště prověřily kapacitu všech
propustků a příkopů v naší obci. V druhé polovině
července tak proběhla kompletní údržba. V příštím roce plánujeme pod silnicí na Dobratice vybudovat nový propustek pro odvod vody do říčky
Lučiny. Zároveň během stavby chodníku dojde k
vymodelování příkopů podél silnice.

Událo se
Předadventní vojkovický jarmark
V sobotu 20. listopadu jsme pořádali předadventní vojkovický jarmark za budou bývalé školy.
Účast byla vzhledem k panující situaci nad očekávání. Zakoupit jste si tak mohli krásné ručně
vyráběné ozdoby, doplňky, oblečení, perníčky či
hračky od převážně místních i přespolních podnikatelů a nadšenců, ale také naší a dobratické
školky. O občerstvení se postarali hasiči, Slávek
Velký, v kabinách pak sokoli, Simča Kaszperová,
holky od Nytrů, Mirek a Martin s bramboráky. Věříme, že všichni uspokojili své chutě.
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Potěšily nás děti z dobratické základní školy, které nám pod vedením paní ředitelky zazpívaly. Děti na pódiu vystřídalo hudební
uskupení, Los Pedros, které nás bavilo až do téměř nočních hodin. Hráli krásně a když už chtěli končit, ještě přidali. Děkujeme
všem, kteří pomohli, prodávali, či zajišťovali občerstvení a hlavně
Vám všem, kteří jste dorazili a svou účastí jarmark podpořili. Ve
stejné duchu, tj. pod širým nebem a za školou budeme i nadále

pokračovat i v příštích letech. Jediné, co nás mrzí je, že jsme nemohli otevřít dílničku pro děti, ve které
jsme plánovali zdobení medových
perníčků.

Spolková činnost
Zhodnocení činnosti klubu seniorů za rok 2021
V letošním roce jsme byli v tak zvaném nouzovém stavu. Poněvadž jsme byli odkázáni jen na venkovní
prostory z důvodu rekonstrukce školy a také kvůli kovidu. Takže naše první setkání bylo v červnu, kde
jsme tradičně smažili vaječinu, v červenci jsme si udělali kotlíkový guláš a v srpnu jsme slavili krásné
devadesátiny naší vážené členky. Navštívili jsme kulturní akci povodí Sdružení obcí povodí Morávky s
hezkým programem. Rovněž jsme se podíleli na Vojkovickém dnu s naším gulášem, který měl úspěch
a byl jako první vyprodán. V září jsme měli grilovačku, na které jsme si zakoupili žluté květy na podporu
boje proti rakovině. Ještě jsme si udělali zájezd do Ostravy a Kravař. V říjnu jsme se díky pěknému počasí ještě setkali venku a toto setkání jsme pojali jako loučení s létem. V listopadu jsme se sešli v Koníčkově dvoře v pivním sklípku, kde se nám všem líbilo a tímto jsme ukončili naši činnost v roce 2021.
První setkání v příštím roce plánujeme na květen.
Za klub zpracovali p. J.Struhal a pí. L. Kubicová

SDH Vojkovice
Také letos se náš sbor účastnil několika zásahů – odčerpávání vody ze sklepů po vydatných deštích ze
dne 21.6.2021, odstranění padlého stromu u Vojkovického lesa 24.6.2021 a 6.8.2021 opět odstranění
stromu padlého na dráty elektrického vedení tentokrát nad silnicí na Dobratice. Co se týká kulturní činnosti, letos jsme se my a potažmo také Vy, občané Vojkovic, museli obejít bez tradičního hasičského
plesu. Pomáhali jsme na Vojkovickém dni a na předadventním jarmarku. 5. června jsme si v hasičárně
usmažili vaječinu a první víkend v září jsme strávili v kempu ve Vítkově Podhradí, kde jsme letos byli již
po páté.
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Kynologický klub
Stejně jako loňský rok, byl i ten letošní bohužel poznamenán karanténními opatřeními, která z kraje
roku značně omezila konání společných akcí a také výcvikovou činnost klubu. V jarních měsících se
situace postupně začala zlepšovat, a tak se mohly uskutečnit troje zkoušky z výkonu. První dne 25.7.
posuzoval rozhodčí pan J. Barát. Zúčastnilo se 9 psovodů - všichni zkoušku
splnili. Další zkoušky jsme uspořádali
31.7. posuzoval pan J. Strach. Nastoupilo 10 psovodů, 7 z nich zkoušku splnilo. Třetí zkoušky proběhly na našem
cvičišti 15.10. posuzoval pan J. Strach.
Nastoupilo 9 psovodů, 8 zkoušku splnilo. M. Rojková splnila zkoušku IGP1
(Mezinárodní všestranná zkouška) v
Hněvošicích s fenami Vendy a Varou, H.
Beránková SPr3 (Mezinárodní zkouška
- obrana) s Norou v Suchdole nad Odrou a IGP3 v Havířově a A. Bujáková se Zeky IGP3 v Suchdole nad
Odrou. K. Chromiáková splnila s Tess a Angie canisterapeutické zkoušky. A. Bujáková se letos velmi
úspěšně zapojila do závodní činnosti, zúčastnila se s fenou Zeky Moravia Artex v kategorii IGP3 závodu
Kunčičák, kde obsadila krásné 4. místo a titul Res. CACT (reservní čekatelství národního šampionátu
práce), v Šenově v kategorii IGP3 pak fantastické 1. místo a titul CACT. Stranou nezůstal ani chov, M.
Rojková uchovnila feny Varu a Vendy (NO – německý ovčák), K. Chromiáková Angi (SBT), A. Bujáková
Zeky (NO), H. Beránková Anču (SBT).
Úspěšné byly na výstavách naše feny SBT (stafordširský bulteriér):
• K. Chromiáková s Angie - výborná 2, Brno
• H. Beránková s Ančou - výborná 2, klubová výstava Náměšť na Hané
• K. Chromiáková s Angie - výborná, klubová výstava Náměšť na
Hané
• K. Chromiáková Angie – národní výstava psů Olomouc - výborná 2
• H. Beránková s Ančou - Dolní Benešov, V1 (výborná 1), VT(vítěz třídy), KV (krajský vítěz)
• H. Beránková s Ančou - světová výstava v Brně, výborná
• H. Beránková s Ančou – MV v Bratislavě – CAC (Certificat d´Aptitude au Championat - čekatel na šampionát)
Naši členové se také aktivně zapojili do Vojkovického dne. Podle konkrétních karanténních podmínek využíváme náš areál, jednotlivě nebo
v menších skupinách. H. Beránková se individuálně věnuje zejména zájemcům o socializaci psů a zvládání základní poslušnosti. Skupinový
výcvik obnovíme v příštím roce (doufáme). Na jaře plánujeme čtvery
zkoušky. 3 naše členky – A. Bujáková, M. Hustá a H. Beránková splnily
bodový limit pro účast na MM ČKNO (mezinárodní mistrovství Českého
klubu německých ovčáků) na rok 2022 v kategorii IGP3. Průběžně provádíme údržbu klubovny a překážek, travnatá plocha je v perfektním stavu díky podpoře obce, velmi si toho vážíme. Doufáme, že v
dalším období nám situace dovolí věnovat se našemu koníčku a reprezentovat Vojkovice.
Marie Rojková, jednatelka klubu
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TJ Sokol Vojkovice
Dlouho očekávaná sezóna se po kovidové pauze konečně rozjela, a to podzimním kolem soutěže. První
dvě utkání jsme prohráli, ale díky p. Fárovi, který kontaktoval kamarády, a to i ty vojkovické, jsme soutěž
sehráli se ctí. Skončili jsme nakonec na jedenáctém místě ze šestnácti. Letošní práce bohužel neproběhly tak, jak jsme si představovali. V plánu bylo dokončení zavlažování trávníku a jeho odhlučnění,
což se částečně povedlo, a to vybudováním nového základu pro čerpadlo. V současné době proběhla
demontáž zábran a nový nátěr sloupů za brankami. Pokud to situace dovolí, vše dokončíme v příštím
roce.
Děkuji Všem, kteří se i přes tuto těžkou situaci zúčastnili a přiložili ruku k dílu.
Děkujeme za přízeň, přejeme krásné prožití Vánočních svátků a těšíme se na Vaši účast v příštím roce.
Za TJ Sokol Vojkovice, předseda, Jiljí Rucki

Pionýři
Jak jsme již v letošním 4. zpravodaji psali, vznikli jsme 1.dubna
2021. Kromě příměstského tábora, několika výšlapů a účasti na
akci „Ukliďme Česko“, o kterých jsme již psali, jsme podnikli další:
letní tábor v Nových Heřminovech, sportovní den Sdružení obcí
povodí Morávky, Ukliďme Česko – ukliďme Vojkovice II, výšlap na
Sulov a pohádkový večer. Letní tábor v Nových Heřminovech u
Bruntálu byl pro mnohé z našich dětí a rodičů zatím nejdelší doba
odloučení. Ale zvládli jsme to. Aktivně jsme se zúčastnili Sportovního dne, kde borci z našich řad soutěžili a rodičové pomohli s přípravou a organizací soutěží. V neděli 24.10.2021 jsme se prošli na Bílý
kříž, kde jsme si připomněli legendu o jeho vzniku. Tlupa pašeráků (šverců) narazila na jednoho hlídače
(jägera), kterého ubili, pohřbili a na místě jeho věčného odpočinku vztyčili bílý kříž. Naše cesta dále z
Bílého kříže pokračovala na Sulov (943 m n.m.) kolem Cyrilometodějské kapličky až k Bebkovi. Účast
nebyla veliká, ale počasí nám opravdu vyšlo. V předvečer státního svátku, 16.11.2021, jsme nad kabinami TJ Sokol pořádali pohádkový večer. Z důvodu panující špatné situace nám byly další schůzky
zakázány. Doufáme, že se v příštím roce budeme moci scházet bez omezení.

Na co se můžeme těšit
Tříkrálová sbírka
Koledování bude, pokud to situace umožní, probíhat od 1. do 16. ledna 2022. Ve Vojkovicích budeme
mít dvě tříkrálové dětské party, které se v tomto období pokusí navštívit každý dům v obci. Koledníci
budou chodit v doprovodu dospělé osoby, jež je povinna na vyžádání předložit legitimaci. Pokladnička
musí být zapečetěna a její číslo bude souhlasit s číslem kolednické průkazky. Kdo bude chtít přispět
přímo do pokladničky a nezastihneme jej doma, může tak učinit na obecním úřadě nebo v železářství U
Židků, kam umístíme statické pokladničky. Darovat budete moci rovněž online na internetových stránkách sbírky: www.trikralovasbirka.cz, nebo prostřednictvím dárcovské SMS podle výše příspěvku ve
tvaru: DMS KOLEDA 30 (60 nebo 90) na tel. číslo 87 777. Příspěvky můžete rovněž zasílat na sbírkový
účet: 660 088 22/0800 s variabilním symbolem pro Charitu Frýdek-Místek: 777988004.
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A jak Charita Frýdek-Místek získané prostředky využije? „Záměry na využití Tříkrálové sbírky jsou podobné jako v minulosti. Podpoříme jimi rozvoj a provoz mobilní hospicové péče naší Salvie a doučování v
sociálně potřebných rodinách. Část prostředků půjde na spolufinancování nákupu potřebných automobilů
pro terénní služby, tak aby se naše pracovnice bezpečně dostaly ke svým klientům. Zbytek pak použijeme
na plánovanou rekonstrukci v Domově pokojného stáří a zřízení tréninkového bytu pro lidi s duševním
onemocněním.“ nastiňuje ředitel Charity Frýdek-Místek Martin Hořínek.

Dodavatel poslední instance (DPI)
Kdo si nejste jistý, zda Váš dodavatel plynu či elektřiny ukončil činnost, pořebujete pomoci nebo poradit,
obraťte se na obecní úřad. Pomůžeme Vám získat potřebné informace a pokusíme se Vám pomoci s
možnou nápravou (vezměte si s sebou poslední vyúčtování). Aktuálně je možné využít rovněž dávku
od státu v případě problémů s úhradou záloh na energie. Pokud je to Váš případ, přijďte za námi nebo
zavolejte, tel.: 605 875 564, pomůžeme Vám tuto dávku vyřídit.
Pokud Váš dodavatel ukončil činnost, energie Vám nadále dodává tzv. dodavatel poslední instance (DPI),
tj. ČEZ, E.ON, innogy, Pražská energetika nebo Pražská plynárenská. DPI by se Vám sami měli ozvat, ale
protože si dotyčného nemáte jak při telefonátu ověřit a volá Vám celá řada různých tzv. „šmejdů“, je
možné, že spousta z Vás tuto informaci zcela ignorovala. DPI Vám nadále dodává energie – avšak pouze na 6 měsíců – měli byste si co možná nejdříve zajistit smluvní dodávky, tj. uzavřít smlouvu s novým
dodavatelem.
Dodavatele energií, kteří ukončili či ukončují činnost: A-PLUS Energie obchodní, Bohemia Energy entity, COMFORT ENERGY, EAGLE ENERGY, Energie ČS, Europe Easy Energy, Kolibřík Energie, Ray Energy,
X Energie.
Tento výčet rozhodně není konečný!

-7-

Zpravodaj

Obce Vojkovice

-8-

www.vojkovice.eu

6/2021

Odpady
Jak na plasty v příštích letech?
Součástí tohoto čísla je anketa. Prosíme Vás,
abyste vyplněný dotazník odevzdali na obecním
úřadu. Postačí samozřejmě vhodit do poštovní
schránky. Mnohé zvonové kontejnery nejen na tříděný plast se postupně rozpadají. Nakoupíme žluté kontejnery s plněním shora formou odklopného
víka, které budou umístěny nadále na sběrných
místech tříděného odpadu nebo se ke každému
rodinnému domu pořídí žlutá popelnice běžných
rozměrů, jež se bude v pravidelných intervalech
vyvážet?

Druhy odpadu a kam s nimi
Nebezpečný odpad má vlastnosti, které mohou být škodlivé pro zdraví lidí
nebo životní prostředí. Musí být proto odstraněn nebo využit ve speciálních zařízeních. Tento odpad NEPATŘÍ do nádob na směsný komunální
odpad. Příklady: zbytky barev a ředidel, obaly znečištěné nebezpečnými
látkami, chemikálie, pesticidy, staré léky, vyjeté oleje, vybité monočlánky,
akumulátory, elektrospotřebiče, apod. Pro naše občany dvakrát do roka zajišťujeme přistavení kontejneru na nebezpečný odpad, které vždy dopředu
avizujeme ve zpravodaji a na internetových stránkách obce. Pro odložení
drobných elektrospotřebičů můžete využít zelenou popelnici umístěnou v
přízemí obecního úřadu pod schody. Nebezpený odpad mohou naši občané po předložení občanského průkazu zdarma odložit také ve sběrném
dvoře „Slezská“, který se nachází ve Frýdku na ulici J. Čapka v bývalém areálu stavebnin BETA, těsně
před železničním přejezdem. Kontakt: +420 725 223 917, otevírací doba: pondělí – pátek od 09:00 do
17:00 h., sobota od 08:00 do 14:00 h. Prošlé a nepoužitelné léky lze odevzdat v jakékoliv lékárně. Pro
opotřebované potravinářské tuky a oleje uzavřené v plastových flaškách jsou určeny zelené popelnice na sběrném místě naproti obecního úřadu a U Židků.
Velkoobjemový odpad – např. skříně, matrace, koberce apod. Tento druh odpadu můžete rovněž zdarma odložit na sběrném dvoře „Slezská“ s předložením občanského průkazu nebo využít velkoobjemový
kontejner, který také dvakrát do roka zajišťujeme. Co vše lze na sběrném dvoře odevzdat? Objemný
odpad (nábytek, zařízení domácnosti), dřevěný odpad, kovový odpad, papír, sklo, plasty, výše zmíněný
nebezpečný odpad, elektrozařízení (lednice, pračky, televize, rádia, sporáky, počítače aj.).
Biologicky rozložitelný odpad můžete odevzdat na kompostárně v Bruzovicích, tel.: 736 770 814, v
areálu společnosti Zemědělská společnost s.r.o.
Sjeté nebo poškozené pneumatiky lze bezplatně odevzdat v rámci zpětného odběru na některém ze
sběrných míst po celé republice. Pneumatiky nemůžete odevzdat ve sběrných dvorech! Na místech
zpětného odběru jsou pneumatiky odebírány bezplatně a bez požadavku na koupi nové pneumatiky či
služby.
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Aktuální seznam sběrných míst zapojených do kolektivního systému Eltma naleznete na stránkách:
www.eltma.cz/sberna-mista.
Níže uvádíme seznam sběrných míst zapojených do kolektivního systému Eltma v našem okolí:
• Dobrá č.p. 66, Jan Nondek Automotoslužby,
• Dobrá č.p. 88, Ivo Janulek,
• Areál VÚHŽ, Dobrá č.p. 240, Jaroslav Vaníček – Beskydcar,
• Hnojník č.p. 377, TRUCK 4x4 s.r.o.,
• Jana Čapka č.p. 2290, Frýdek-Místek, Alma Pneu s.r.o.,
• Beskydská č.p. 1488 (u Lidlu), Frýdek-Místek, Vulkanprogres spol. s r.o.
Nádoby na tříděný odpad, tj. papír, plasty a sklo naleznete na všech sběrných místech tříděného odpadu v naší obci. Na stanovišti naproti obecního úřadu a U Židků je rovněž kontejner na textil. Kovy, tj.
plechové konzervy od potravin, nápojové plechovky a ostatní kovové předměty z domácností (kuchyňské náčiní, hrnce, příbory) můžete vložit do bílého kontejneru na stanovišti U Židků (plechovky od barev
a jiných nebezpečných látek patří do nebezpečného odpadu!).
Stavební odpad, zemina - pro odvoz takového odpadu je možné si objednat vanový – muldový kontejner od Frýdecké skládky. Pro objednání kontejneru se obraťte na obecní úřad. Přistavení a odvoz
kontejneru, stejně jako uskladnění odpadu podle druhu, se řídí ceníkem Frýdecké skládky. Stavebním
odpadem není pouze stavební suť! Je to veškerý odpad vzniklý při stavbě, bourání, rekonstrukci apod.
– tedy rovněž vytrhaná podlaha, použité OSB desky, dřevo, plasty a sklo znečištěné nebezpečnými
látkami, kabely, izolační materiály, cihly, tašky, keramické výrobky, beton. Stavební odpad na sběrném
dvoře neodeberou!
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Inzerce
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Vychází 6 – 9 x ročně. Vydavatel: obec Vojkovice , 739 51 Vojkovice č.p. 88, IČ: 00577081, ev.č. MK ČR E 23992.
®
Grafická úprava a tisk monkeyPRINT.cz
-9 300
- ks.
Náklad
Vydáno dne: 10.12.2021. Kontakty: obecniurad@vojkovice.eu, tel.: 605 875 564.
Termín uzávěrky dalšího čísla: 31.1.2022 Neprošlo jazykovou kontrolou.

