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Informace z obce
Nebezpečný odpad
Nebezpečný odpad budou moci naši občané odevzdat v sobotu
2. dubna 2022 od 11:35 h. do 11:50 h. na parkovišti u Židků.

Velkoobjemový odpad
Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven v pátek 1.dubna
od 12:00 h. do 18:00 h. a v sobotu 2. dubna od 08:00 h. do 12:00 h
na parkovišti u Židků. Kontejner bude přístupný jen v uvedené časy.
Mezi velkoobjemový odpad patří např.: skříně, matrace, koberce atd.

Odběr objemných plastů
Po mnoha stížnostech od občanů, že nemohli odevzdat objemný tříděný odpad (plast a papír) ve
sběrném dvoře „Slezská“, kde mohou normálně odkládat nebezpečný nebo objemný odpad, jsme
zařídili, že mohou od 1. března 2022 odevzdat objemné plasty. Upozorňujeme, že se nesmí jednat o
stavební odpad.

Odložený stavební a jiný odpad
Naše obec se v poslední době stává velmi oblíbeným místem pro zbavování
se jakéhokoliv odpadu. Na parkovišti U Židků tak nalézáme nejrůznější odpad. Mnohdy doslova zajímavý, jako např. čelisti divočáka nebo nohy divoké
zvěře. Poslední nález nás skutečně nepotěšil. Šlo o stavební odpad navezený
v neděli 20.2.2022 v nočních hodinách neosvětlenou dodávkou. Odvoz tohoto odpadu vč. jeho uskladnění musí obec zaplatit. Plánujeme tedy instalaci
kamery či fotopasti, která by snímala inkriminovaný prostor. Upozorňujeme, že odkládání odpadu mimo obcí určená místa může být pokutováno až
50.000 Kč (§ 117 odst. 3 písm. b) Zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech).
Prosíme dále občany, pokud zjistíte, že je kontejner na textil plný, nenechávejte pytle s textilním odpadem válet u kontejnerů. Často se stávají kořistí
různých nenechavců, kteří je roztrhají a znehodnocené oblečení se válí všude
okolo.
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Obnova katastrálního operátu
Mapování bude dále pokračovat. Připomínáme, že zjišťování hranic pozemků se provádí za účasti vlastníků,
kteří jsou zváni dopředu písemně. Je v zájmu vlastníka se zjišťování hranic účastnit, protože taková účast
napomůže k lepšímu vysvětlení a rychlejšímu vyřešení zjištěných nesouladů. V případě zjištění nesouladu
(např. stavba, která měla, ale nebyla zapsána do katastru nemovitostí), bude pro nápravu určena lhůta. Obec
nakoupila mezníky (značníky) pro označení katastrálních bodů a v případě potřeby budou k dispozici občanům za nákupní cenu (cca 85 Kč/mezník).

Informace z naší Vaší knihovny
Fond naší knihovny se neustále rozrůstá o další tituly, bohužel počet čtenářů více méně stagnuje. Připomínám, že pokud byste si
rádi něco půjčili a nemůžete se dostavit v řádnou otevírací dobu
knihovny (tj. ve čtvrtek od 13:00 do 16:00), zavolejte, napište, přijďte na obecní úřad (kromě pátku) a já Vám ráda cokoliv půjčím.
B. Paulusová, knihovnice.

Uklízejte po vašich nejlepších přátelích
Exkrementy Vašich pejsků, prosíme pěkně, neponechávejte tam, kam si je Váš miláček rozhodl zanechat. Mnozí si říkáte: „žijeme přece na vesnici, tady se takové věci neřeší“. Ale řeší! Sáček se do každé
kapsy vejde a nic neváží. Okraje cest v naší obci jsou mnohdy přímo takovými „ozdobami“ lemované.

Plán akcí na rok 2022
2.4.
15.5.
4.6.
10.6.
25.6.
23.7.
6.8.
20.8.
10.9.
17.9.
24.9.
v říjnu
19.11.
10.12.

Akce Ukliďme Česko – Ukliďme Vojkovice III
Běžecký závod
Dětský den spojený s kácením májky, večer taneční zábava
Radovánky mateřské školky
Taneční zábava křesťanského spolku Dobratice
Letní kino
Memoriál Ivo Petra
Vojkovický den
Sportovní den DSO SOPM v Pražmě
Ukliďme Česko – Ukliďme Vojkovice IV a večer letní kino
Točko-kapp
Drakiáda – termín ještě neupřesněn
Předadventní jarmark
Mikulášská zábava.

V průběhu roku by se měly uskutečnit dva obecní zájezdy. Průběžně a s dostatečným předstihem Vás
budeme dále informovat.
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Ukliďme Vojkovice
Zima pomalu končí a na svět se derou
první poslíčci jara. Bohužel i s kytkami
na nás vykukují odpadky, které někteří
lidé „ztratili“ na území naší obce.
Pokud Vám není lhostejno jak Vojkovice
vypadají, přidejte se k nám a ukliďme
společně naši – Vaši obec.
Pytle si můžete vyzvednout na obecním
úřadě 30.3. od 8:00-16:50 a 31.3. 8:0013:50, kde taky nahlásíte, kterou část
obce budete uklízet.
Úklid proběhne v sobotu 2.4.2022 od
9:00 do 15:00, pak se sejdeme v areálu „Výletiště“ za hřištěm, kde společně
zhodnotíme akci a opečeme párky. Nasbírané pytle odložte na sběrných místech tříděného odpadu, obec zajistí odvoz odpadu.

Výzva pro občany – karta sousedské výpomoci
Plánujeme sestavit něco jako kartu sousedské výpomoci. Půjde o seznam
kontaktů na osoby, které umí něco zhotovit, opravit, zařídit, prostě lidí zdatných v různých potřebných oborech. Např. první pomoc – elektro, voda,
plyn nebo za půjčení vozíku, výkopové práce, kácení stromů, úprava terénu
nebo různé zahradní práce. Vzniklý seznam necháme vytisknout a rozdáme občanům. Tento list tvoříme na základě podnětu z řad obyvatel naší
obce. Jde o případ naléhavé opravy např. u seniora, který neví, kde si tento
kontakt rychle zjistit. Prosíme všechny, kdo byste na této kartě sousedské
výpomoci v naší obci chtěli být uvedeni, abyste se do 15. dubna nahlásili na
obecním úřadu, tel.: 605 875 564 nebo na e-mail: podatelna@vojkovice.eu.
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Tříkrálová sbírka
Tříkrálovou sbírku jsme letos po dlouhých letech realizovali ve vlastní režii. Tři vojkovické dětské party složené výhradně z Vojkovjanů prošly téměř celé území naší obce.
Tímto moc děkujeme nejen koledníkům, ale také Vám
všem, které jsme zastihli doma a kteří jste nám otevřeli,
vlídně nás přijali a do sbírky přispěli. Celkem se v naší obci
vybrala částka ve výši 29.080 Kč, z toho přímo z koledování 28.694 Kč. Ve statických pokladničkách umístěných na obecním úřadu a v prodejně u Židků se nasbírala
částka 386 Kč. Také u Koníčka nezaháleli a již po druhé uvařili Tříkrálovou
polotmavou třináctku. Uvařilo se jí a
prodalo 2025 litrů. Z každého půllitru
do Sbírky putovalo 10 Kč. Celkem se
tak vybralo pěkných 40. 500 Kč.

Pokračujeme v postupné modernizaci veřejného osvětlení
Na konci loňského roku se podařilo dokončit rekonstrukci veřejného osvětlení podél komunikace směrem na Dobratice. Vyměněno bylo celkem 16 světel a o dalších 13 pak byla síť veřejného osvětlení v
dané lokalitě doplněna. V letošním roce je na řadě část obce Holcina. Ve vrchní části bude vyměněn
úsek cca 270m, kde jsou ještě staré dráty (při větrech způsobují výpadky osvětlení) za kabel AES a
také budou vyměněny svítidla za úspornější LED. V místech, kde jsou světla daleko od sebe, budou
doplněny nová světla.
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Workoutové hřiště s posilovacími stroji
Na konci roku byl dokončen projekt s názvem „Sportem
ke zdraví“. V rámci této akce byla na výletišti vybudována
fitness zóna, kde je umístěna Workoutová sestava a 3 posilovací stroje. Dopadovou plochu tvoří štěpka, sestavu si
můžete vyzkoušet již nyní. Terén kolem posilovacích strojů umístěných hned vedle ještě ovšem není. Pod samotné
posilovací stroje budou umístěny rohože. Až počasí dovolí,
proběhnou celkové terénní úpravy v celé zadní části za ohništěm. Na tento projekt se podařilo získat dotace od 3 firem
(Hyundai Motor Manufacturing Czech, Ivara Bau s.r.o. a Rodinné Domy Domaslavice s.r.o.). Celkem přispěly částkou
320.000 Kč, za což jim moc děkujeme.

Komunitní plán sociálních služeb DSO RSB a jeho obcí na léta 2021 –
2027
Dobrovolný svazek obcí Region Slezská brána (zkráceně „DSO RSB“), kteréhož je naše obec členem od 3.5.2018, vydal výše uvedený dokument. Naleznete jej na internetových stránkách obce
www.vojkovice.eu, pod pojmem „obec“, dále „mikroregiony“ a nakonec „DSO Region Slezská brána“. Na
konci popsané internetové trasy naleznete nejen Komunitní plán sociálních služeb, ale také Strategický
plán rozvoje na léta 2021-2025 a Komunikační strategie. Jde o zajímavé čtení. Dalšími členy DSO RSB jsou tyto obce: Dobratice, Kaňovice, Krásná, Morávka, Nižní Lhoty,
Nošovice, Paskov, Pražmo, Raškovice, Řepiště, Sedliště, Sviadnov, Šenov, Václavovice, Vratimov, Vyšní Lhoty a Žabeň. Celkem
18 obcí. A právě Komunitní plán sociálních
služeb nabízí zajímavá srovnání členských
obcí z různých úhlů, a to k 31.12.2020. Za
zmínku stojí skutečnost, že jsme věkově nejmladší obec svazku, průměrný věk
obyvatel naší obce k 31.12.2020 činil 38,1
let. Další velmi pozitivní údaj je velký počet
malých dětí ve věku 0-4 let.
Za rok 2020 jsme se (pokud to tak můžeme napsat) umístili na 4. místě v počtu
přírůstku obyvatel, kdy se 12 dětí narodilo, 9 občanů zemřelo, 38 občanů přistěhovalo a 10 odstěhovalo. Podle celkového počtu obyvatel k
31.12.2020 se nacházíme na 15. místě. Uvážíme-li, že jsme co do počtu obyvatel téměř nejmenší obcí
Svazku, jsou výše uvedené statistické údaje velmi pozitivní a dokazují tak, že naše obec je vyhledávané
místo pro žití.

-6-

www.vojkovice.eu

1/2022

Na čem se právě pracuje
Vojkovice na dobových fotografiích
Vlastníte staré fotografie? Zapůjčíte nám je? Povíte nám něco o nich? Zapůjčené fotografie bychom
převedli do digitální formy a pokud by to bylo možné také s komentářem přidali na internetové stránky obce, kde by si je ostatní mohli prohlédnout a
hlavně zavzpomínat. Zavolejte nám, napište, domluvíme se s Vámi, pro fotografie si přijedeme a
pokud o to budete mít zájem, moc rádi bychom si
zdokumentovali příběh, který se k nim váže nebo
prostý popis toho, co se na snímku nachází, kdy to
asi tak bylo, kdo to tam je a proč.
Volejte nebo pište, prosíme, zde: 605 875 564,
podatelna@vojkovice.eu.

Přístavba MNV v roce 1970-1971 v akci „Z“ Vojkovice, snímek zapůjčen paní Marií Voznicovou

Letadlo, foto použito v knize „Vojkovice“

Bývalé fojtství – hospoda Formanka, foto použito v knize
„Vojkovice“

Rekonstrukce budovy bývalé školy
Už se mnozí ptáte, kdy ta škola bude hotová, co tak dlouho trvá a jistě Vás napadají další otázky. Dovolte proto, abychom Vám vysvětlili, v jaké stavu se rekonstrukce zrovna nachází a proč to vše tak dlouho
trvá. Původně jsme v plánu takto rozsáhlou rekonstrukci neměli, mělo se pouze přistavět nové sociální
zařízení, ve vnitřních prostorách udělat kompletně elektřinu a rozšíření sálu místo starých toalet. V
rámci přípravných prací se však objevil velký a nečekaný problém v podobě havarijního stavu stropní
konstrukce mezi přízemím a 1. patrem. Nosné trámy byly značně poškozeny (houbou, plísní, červotoči)
a také ztrouchnivělé hlavně v části, kde jsou uloženy ve zdi. Po zjištění možností oprav se zastupitelstvo
rozhodlo z hlediska statiky budovy, že bude nejlepší strop urychleně opravit pomoci nové železobetonové konstrukce. Z tohoto důvodu se musel zrušit zadaný projekt z roku 2020, který měl řešit pouze rekonstrukci elektroinstalace a rozšíření sálu. Nově bylo zadáno zpracování 2 projektů. První řešil urychlenou
rekonstrukci havarijního stavu stropní konstrukce a druhý projekt se zabýval celkovou rozsáhlou rekonstrukcí vnitřních částí objektu. Stropy byly dokončeny v polovině loňského roku. Projekt na celkovou
rekonstrukci vnitřní části musel být s ohledem na rozsah prací a hlavně protože jde o veřejnou budovu,
podán na stavební úřad spolu s žádostí o stavební povolení.

-7-

Zpravodaj

Obce Vojkovice

Dlouhou dobu trvalo, než se vše podařilo dát do souladu s novou legislativou a nároky na požární bezpečnost a hygienu. V lednu roku 2022 jsme zahájili přípravy výběrového řízení na zhotovitele stavby.
Vyhodnocení nabídek proběhlo 14. února. Byla oslovena vítězná firma, která nakonec kvůli nesrovnalostem v rozpočtu ze zakázky odstoupila a vše se muselo řešit s druhou firmou v pořadí. V minulém
týdnu došlo k podpisu smlouvy o dílo a nic tedy nebrání tomu, aby se konečně práce rozeběhly, protože dne 23. února 2022 nabylo právní moci také vydané stavební povolení. Stavební práce by měly být
podle smlouvy dokončeny na začátku srpna 2022. Poté proběhne kolaudace vč. zkušebního provozu.
O průběhu prací Vás budeme pravidelně informovat a těšit se, až se společně v nových prostorách
setkáme. Přidáváme také pár fotek.
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Chodník Vojkovice
Od dubna se konečně znovu můžeme pustit do práce na stavbě chodníku směrem na Dobratice. Dle harmonogramu prací by měly být stavební
práce dokončeny na přelomu měsíců
července a srpna. Prosíme občany,
kteří sousedí se stavbou chodníku,
aby byli trpěliví a ohleduplní, protože
při budování sjezdů k jejich rodinným domům budou dočasně omezeni v příjezdu. Věříme, že vše půjde
bez problému a nic zbytečně nebude
stavební práce prodlužovat. Se stavbou dojde také částečně k omezení
dopravy, kdy bude vždy část jízdního
pruhu zabrána pro stavbu. Jezděte
proto opatrně.

Událo se v naší MŠ – shrnutí 1. pololetí 2021/2022
Funkční kuchyňka v MŠ Vojkovice
Během letních dnů se podařilo vytvořit společně
s obcí Vojkovice, firmou pana Vratislava Voznici,
i osobní účasti některých učitelek a dalších obětavých jedinců funkční kuchyňku pro děti v MŠ Vojkovice. Mnohokrát tímto všem zúčast-něným děkujeme,
moc si toho vážíme, Vaše úsilí nebylo zbytečné, děti
jsou nadšené a velmi rády a pravidelně v kuchyňce
hospodaří. Rovněž také letošní téma ve Školním
vzdělávacím programu je zaměřené na poznávání,
zpracovávání, různorodou přípravu včetně tradic k
všeli-jakým příležitostem během školního roku. Posuďte sami… V rámci podzimních dnů děti z MŠ společně s jejich učitelkami sázeli 4 ovocné stromky na
školní zahradě. Děti jsou takto vedené k poznávání, pozorování, péči o stromky, trpělivosti, a pokud vše
půjde dobře také ke sklízení a samotnému zpracovávání přímo ve funkční kuchyňce MŠ. Už teď se moc
těšíme na ovoce : )
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Naše děti z MŠ jdou ruku v ruce s technikou
V rámci výukových programů, řízených činností, potažmo námětových
her, projektů ve školce pracujeme
také s technologiemi. Děti tak používají ve výuce Bee boty (roboty)
– např. k pravolevé orientaci, logice,
kresbě, stolním hrám apod. jsou velmi oblíbení. Ani tablety se nevyhnou
naší školce, děti se seznamují s ovládáním, pracují na zadaných úkolech
– např. třídění dle velikosti, barvy, látky, … poznáváni různých oblastí např.
přírody, lidského těla, rodiny, vesmíru,
dopravy atd. ale pouze na omezenou
dobu a jen pro zpestření výuky.

Adventní čas v MŠ
V rámci této doby paní učitelky pro děti vytvořily různorodé aktivity, některé již velmi tradiční. Jednalo se např.
o pozorování třešňové větvičky tzv. Barborky, Andělskočertovského dne se soutěžemi, oslavu sv. Mikuláše, který
se tentokrát do MŠ podíval s celou trojicí a děti nejen pochválil za úžasné pokroky, ale také podpořil a povzbudil.
Děti tak dostaly dárečky za finanční podpory obce Vojkovice a SRPŠ. S dětmi jsme jeli za Betlémem do Dobratic a
přitom navšívili kostel sv. Jakuba a Filipa s výkladem pana
faráře. Dále jsme ozdobili vánoční stromek vedle školky,
stromeček pro zvířátka v lese, byli jsme se podívat na prodej kaprů v naší obci. Tento čas jsme uzavřeli slavnostním vánočním dnem s rozbalováním dárků a slavnostním
společným obědem.
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Vážení rodiče,
srdečně Vás a Vaše děti zveme dne 6. 4. 2022 v době od 14:00 – 18:00 hodin
k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023. K zápisu je povinná rezervace.
Rezervační systém bude spuštěn od 21. března 2022 do 5. dubna 2022 na webu školy – www.zsdobratice.cz . Další podrobnější informace
k přihlášení a vyplnění žádosti najdete rovněž na webových stránkách od 21. 3. 2022.

K zápisu zveme děti narozené od 1. září 2015 do 31. srpna 2016.
Potřebné dokumentace k zápisu:
- rodný list dítěte, elektronicky vyplněnou žádost, kterou vytisknete a podepíšete, občanský průkaz zákonného zástupce, případné rozhodnutí o
odkladu školní docházky a jiná opatření.

Adresa: 739 51 Dobratice 58, IČO 706 40017, tel.: 558 651 255, e-mail: zs.dobratice@post.cz

V době zpracování tohoto zpravodaje nám nebylo známo datum zápisu do MŠ, sledujte proto stránky www.vojkovice.eu

3. ročník fotbalového turnaje na „umělce“
V sobotu, 5. února, se na víceúčelovém hřišti za
školou, uskutečnil již třetí ročník turnaje ve fotbálku.
Týmy složené vesměs z Vojkovičanů proti sobě nastoupily v systému 3+1 a hrály každý s každým. Zúčastnila se čtyři družstva: Hasiči, Sokoli, OÚ a Čučkoři (obhájci z loňska). Vítězem se stal tým obecního
úřadu. V doprovodných hrách – Nejlepší žonglér a
Kop na přesnost zvítězili Martin Sušovský (tým OÚ)
a Adam Bušovský (za Sokoly). Děkujeme TJ Sokol za
zajištění občerstvení a přípravu prostor, všem soutěžícím a hlavně fanouškům, bez nichž by to nebylo
ono. Budeme se moc těšit, až se v příštím roce zase
sejdeme.
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Nový pomocník pro práci na obci
V první polovině března nám byl doručen nový stroj, který bude pomáhat v
péči o obec. Jedná se o travní mulčer,
s pohonem 4x4, který bude v zimních
měsícíh sloužit pro odhrnování sněhu
a sypání chodníků. V létě naopak bude
nápomocen při péči o zeleň, košení příkopu za novým chodníkem směrem
na Dobratice, kde by byl problém kosit
velkým traktorem z důvodu nedostatku
místa. Dále budeme udržovat pěšiny
pro chodce vedoucí podél lesů (například na Holcině za železničním přejezdem) nebo spojnici mezi částí u Kaple
a částí kolem přivaděče.

Kam za kulturou
Výstava: Říční krajina Těšínska a její proměny
Výstava je věnována dvěma dominantním řekám na Těšínsku – Olši
a Ostravici a jejich přítokům. Představuje jejich příběh od počátku,
kdy byly formovány čistě přírodními procesy, až do současnosti,
kdy je jejich charakter z velké části pozměněn člověkem. Pozornost
je zaměřena na přírodu i historii řek a říční krajiny. Součástí výstavy
jsou dermoplastické preparáty, geologické exponáty a interaktivní
prvky. Autorkami výstavy jsou přírodovědkyně Těšínského muzea,
Nela Kotásková a Karolína Ondřeková.
Výstava bude přístupná každý den kromě pondělí od 9 do 17 h až
do 28. srpna.

-13-

Zpravodaj

Obce Vojkovice

Tip na výlet
32 vrcholků nebo vrcholů Beskyd
Dobročinný projekt zaměřený na turistiku nejen v našem regionu.
Od roku 2017 podporuje nemalými částkami nemocné děti nebo
organizace zaměřené na pomoc lidem s postižením. Zaregistrovat
se můžete zdarma anebo právě koupí registračního balíčku podpořit letos sedmiletého Matyho, který trpí zákeřnou chorobou zvanou DMO (více informací naleznete na www.matytodokaze.cz).
Každý rok je sestaven nový seznam 32
vrcholů Beskyd, Jeseníků a letos nově
Krušných hor. Seznam zahrnuje nejen vrcholy hor, ale
také místa, která stojí za to navštívit, a to nejen z ČR,
ale také z Polska a Slovenska. Výzva 32 Vrcholků Beskyd je, jak už z názvu vyplývá, spíše pro rodiny s dětmi,
neboť to jsou místa do 1.000 m n.m. V letošní výzvě naleznete například Ivančenu, místa z okolí Štramberka,
Soláň, Hukvaldy, Satinské vodopády. Seznam vrcholů a
vrcholků naleznete na www.32vrcholu.cz. Stačí vytisknout a vyrazit. Díky
tomuto projektu jsme
se dozvěděli o Chladné
vodě.
Nevede k ní
totiž žádná
turistická
značka a při
jejím hledání se musíte trošku snažit. Odměnou Vám bude pohled na
kouzelné horské jezírko uprostřed lesa. Chladná voda byla oblíbeným místem už před 2. světovou válkou, kdy se zde pořádaly skautské letní školy. Během války sloužila skautům jako
místo pro setkávání a následně plánování odboje. Na historii
Chladné vody navazuje mohyla Ivančena na modré stezce k
Lysé hoře. Dodnes slouží jako poutní místo pro skautské skupiny z celé republiky. Ivančena byla vybudována na počest
skautů, kteří byli v dubnu 1945 v polském Těšíně popraveni.
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Výběr z usnesení
Zastupitelstvo na svém 27. zasedání ze dne 10.11.2021 schválilo
Zastupitelstvo obce schvaluje zpracování a podání žádosti o dotaci v rámci programu Podpora
obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR na projekt „Dětské hřiště – MŠ Vojkovice“.
Zastupitelstvo na svém 28. zasedání ze dne 15.12.2021 schválilo
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 70.000 Kč pro TJ Sokol
Vojkovice, z.s., se sídlem Vojkovice č.p. 115, 739 51 Dobrá, na opravy a údržbu majetku a zajištění činnosti spolku na rok 2022.
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 20.000 Kč pro Svaz
branně-technických sportů Vojkovice, p.s. se sídlem Vojkovice č.p. 88, 739 51 Vojkovice, IČ: 60783711,
určené na nákup sportovního vybavení, střeliva, údržbu střelnice a zajištění činnosti na rok 2022.
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 13.000 Kč z rozpočtu Obce Vojkovice na rok 2022 na zajištění činnosti Klubu seniorů ve Vojkovicích v roce 2022.
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí peněžního daru Mysliveckému spolku – Háj Dobratice,
se sídlem Vojkovice č.p. 88, 73951, IČ: 64122883 ve výši 10.000 Kč pro zajištění hlavní činnosti spolku
na rok 2022.
Zastupitelstvo obce schvaluje výběr nejvýhodnější nabídky na dodání stroje „Travní mulčer včetně
příslušenství“, a přidělení zakázky společnosti Zahradní stroje Foldyna s.r.o. se sídlem Baška č.p. 41, 739
01 Baška, IČ: 06668496, za částku 411.402,00 Kč vč. DPH.
Zastupitelstvo na svém 29. zasedání ze dne 26.1.2022 schválilo
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na projekt „VYBAVENÍ VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY HASIČŮ VOJKOVICE“.
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru Římskokatolické farnosti Dobratice ve
výši 12.000 Kč z rozpočtu Obce Vojkovice na rok 2022 na krytí výdajů provozu a údržbu kostela v Dobraticích na rok 2022.
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotace z projektů společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., IČ: 27773035, pod názvem „Dobrý soused“ na financování kulturního programu
Vojkovického dne 2022 a „Dobrý soused společně“ na financování nákupu stromů pro projekt „Spojme
Vojkovice novou alejí“.
Zastupitelstvo na svém 30. zasedání dne 2.3.2022
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru Střední škole, Základní škole a Mateřské škole Frýdek-Místek, která se zabývá výukou hendikepovaných dětí ve výši 10.000 Kč na nákup speciálních učebních pomůcek.
Zastupitelstvo obce schvaluje výběr nejvýhodnější nabídky na realizaci projektu „Rekonstrukce
budovy staré školy“, a přidělení zakázky společnosti TOKAMA stavební s.r.o, se sídlem Pod Štandlem
1402, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 01445961 za částku 3.997.272,85 Kč bez DPH.
Zastupitelstvo obce schvaluje výběr nejvýhodnější nabídky na zajištění Technického dozoru stavebníka pro zajištění zakázky „Rekonstrukce budovy staré školy“, a přidělení zakázky společnosti 4WARD
s.r.o., se sídlem Holubova 2076/9, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ: 04155793 za částku 158.500,00 Kč bez
DPH.
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Inzerce
Nabídka inzerce

Máte zájem inzerovat v našem Zpravodaji?
Zpravodaj naší obce vychází přibližně 6krát do roka v
nákladu 300 ks, přičemž asi 270 ks rozvážíme občanům přímo do poštovních schránek.
Ceník za zveřejňování reklamní inzerce:
• 1 strana (A4):		
2 000,- Kč
• 1/2 strana (A5):		
1 000,- Kč
• 1/4 strany (A6):		
500,- Kč

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.
Grafická úprava a tisk monkeyPRINT.cz Náklad 300 ks.
-9 Vydáno dne: 18.03.2022. Kontakty: obecniurad@vojkovice.eu,
tel.: 605 875 564.
Termín uzávěrky dalšího čísla: 15.4.2022 Neprošlo jazykovou kontrolou.

