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Informace z obce
Dovolená MUDr. Pitříka
Ordinace praktického lékaře, MUDr. Pitříka, bude ve dnech 2. září až 20. září 2022 uzavřena z důvodu
čerpání dovolené. Poslední ordinační den před dovolenou tak bude ve středu, 31. srpna, a první po
dovolené opět ve středu, 21. září. Apelujeme na občany, aby si včas zajistili medikamenty.
Zastupovat bude MUDr. Jana Olšarová, Třanovice 1C, Kapplův dvůr, tel.: 602 580 196.
Ordinační hodiny v Třanovicích:
po 8:00-13:00, út 8:00-10:00, st 12:30-16:00, čt 8:00-13:00, pá 8:00-12:00.

Kompostéry jsou připraveny k odběru
Upozorňujeme občany, že kompostéry jsou připraveny k odběru na obecním úřadu v úředních dnech
- pondělí, středa od 08:00 h. do 17:00 h. V jiných dnech pak po domluvě na tel. čísle: 605 875 564.
Kompostéry se budou vydávat v počtu 1 ks na 1 nemovitost, a to do pondělí 15. srpna 2022 včetně.
K podpisu předávacího dokumentu se dostaví majitel nebo spolumajitel nemovitosti.

Nebezpečný odpad
Nebezpečný odpad budou moci naši občané odevzdat v sobotu 17. září 2022 od 11:35 h. do 11:50 h. na parkovišti u Židků.
Odebírané nebezpečné odpady: mazací a motorové oleje, zbytky barev, laků a jiné chemikálie, tonery, znečištěné hadry, zbytky barev, laků a ředidel, autobaterie, prošlé a nepotřebné léky, pesticidy, herbicidy, zásady, kyseliny, rozpouštědla a další
chemické látky obdobného charakteru, mořidla, nemrznoucí směsi, repetenty, fotochemikálie.
Zpětný odběr elektrozařízení: pračky, myčky, televizory, lednice, sporáky, mikrovlnné trouby, fritovací
hrnce, varné konvice, vysavače, rádia, zářivky, výbojky, tiskárny, telefony a ostatní domácí spotřebiče.

Vybavení výjezdové jednotky hasičů Vojkovice

Projekt „Vybavení výjezdové jednotky hasičů Vojkovice“ je spolufinancován Evropskou unií.
Hlavní cíl projektu: Podpora projektu žadatele „Vybavení výjezdové jednotky hasičů Vojkovice“ byla
umožněna na základě výzvy Programu rozvoje venkova vyhlášené v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí.
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Obec Vojkovice byla vybrána k dotační podpoře a bylo jí umožněno modernizovat vybavení výjezdové jednotky sboru dobrovolných hasičů Vojkovice
(dále jen „SDH Vojkovice).
Výjezdová jednotka SDH Vojkovice disponovala zastaralým vybavením,
proto bylo nutné modernizovat zásahové prostředky. V rámci projektu
došlo k pořízení 10 ks hadic, 6 ks zásahových přileb, 1 ks ochranné přilby pro práci v lese, 5 ks dvoudílných vícevrstvých zásahových oděvů, 1
ks poloholeňové zásahové obuvi, 12 ks nehořlavých antistatických triček s dlouhým rukávem a 12 párů pracovních rukavic pro hasiče v celkové hodnotě 163.643,37 Kč. Z toho je 130.486,40 Kč hrazeno z dotace.
Výsledkem projektu je modernizace vybavení výjezdové jednotky SDH Vojkovice.

Událo se
Letní kino
V sobotu, 23. července, jsme na Výletišti promítali novou českou komedii, Po čem muži touží 2. Areál byl
zcela zaplněn. Někteří znalí diváci si přinesli vlastní
sedátka či lehátka. O občerstvení se postarali naši
hasiči. Film se povedl, smích byl prý slyšet až za střelnicí.
Na další letní kino se můžete těšit v sobotu, 17. září.

Letošní vítání občánků knihovně
V pátek, 24. června, proběhlo tradiční vítání nových občánků. V areálu Výletiště starosta spolu s paní
zastupitelkou, Evou Koloničnou a ředitelkou dobratické základní školy, Mgr. Karlou Peterkovou, přivítali děti narozené v období od 8.6.2021 do 2.5.2022 . Naše řady se rozrostly o osm nových posil, čtyři
děvčátka (Gabriela, Chelsea, Nina a Nela) a stejný počet chlapečků (František, Tobiáš, Izidor a Štěpán,
který se kvůli nemoci Vítání nemohl zúčastnit).
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MŠ Vojkovice 2. pololetí 2021/2022
O kulturu pro děti ve školce opravdu není nouze
Každoroční tradicí se v MŠ pro nás stává v zimní
období těšení se na Muzikohrátky – paní lektorka
pro děti připraví příjemný program, např. se dozví
a uslyší hru na velmi netradiční nástroje. Děti si
rovněž zahrají na své tělo, zpívají a rytmizují na afrických bubnech, je to vždy velmi zajímavé, uklidňující a zároveň překvapující.
Skvělou tradicí je pro nás také pořádání dětského
karnevalu – opět se letos uskutečnil v MŠ bez rodičů, ale děti si ho nemohly vynachválit – tvořily
již dopředu a s nadšením výzdobu, nacvičovaly
společné tanečky, doma si s rodiči připravovaly kostým. Paní učitelky připravily soutěže,
malování na tvář, společnými silami s dětmi
připravili také menší občerstvení a na konci
děti měly „překvapení v podobě dětské tomboly“. Během roku za námi do školky přijelo
hned několik divadélek, mobilní planetárium,
kouzelník, ale i pan Polášek s projektem Zahrada – čtyři roční období, o kulturu ve školce tedy opravdu není nouze.
Máme rádi výlety a pohyb venku
Sotva začalo pěkné počasí, přesunuli jsme
část výuky ven (piknik na zahradě MŠ, environmentální výchovu, pohyb, péči o zahradu, pěšky, anebo autobusem. Pro letošní rok to již tradičosvěžení a otužování s vodou), rovněž jsme ně zahájila pěší túra s batůžky na zádech s piknikem
s dětmi uskutečnili hned několik výletů, ať už na cestě Domaslavice -Vojkovice. Rovněž i vycházka
za zmrzlinkou ke Koníčkovi nesměla chybět, v
těchto letních dnech byla příjemným zpestřením a my tímto moc děkujeme rodině Velkých
za pozvání. Posledním pěším výletem byla turistika do Hrníčkového háje s piknikem, děti již
dopředu přemýšlely, jaké tajné přání napíšeme
na hrníček za naší školku pro uplynulý školní rok
2021/2022. Další výlet jsme zvolili tentokrát autobusem do Lesoparku v Dobraticích s poznáváním a pohybem, rovněž jsme svačili v přírodě,
dětem takto lépe tráví a svačinky více chutnají
:). Následující výlet jsme směřovali tentokrát do
města F-M, kde jsme navštívili místní Faunapark – děti se seznámily s funkcí parku, se zví-
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řátky, rostlinami – jak se o vše starat, pečovat,
měly rovněž možnost zvířátka nakrmit, celý
park měli zpestřený nejen o environmentální
výchovu, ale i o různé pohybové aktivity. Rovněž nám po dlouhém očekávání vyšel společný
výlet s rodiči. Vyjeli jsme v sobotu autobusem
do Štramberku, kde jsme se vydali po stopách
pravěkých lidí/zvířat do jeskyně Šipka, děti si
plnily cestou úkoly a na konci byli odměněny
speciálně vyrobenou medailí na památku tohoto výletu. Dále jsme měli rozchod, kde si každý
dle libosti mohl zvolit výšlap na Trúbu s prohlídkou,
návštěvu různých muzeí a arboreta, kostela, turistického infocentra a dalších. Většina rodičů rovněž
využila krásného počasí a občerstvila se v místních
restauracích, ani na velmi chutné štramberské ucho
se nezapomnělo, v místní pekárně mohli na vlastní
oči vidět rovněž výrobu této tradiční dobroty. Všichni jsme se vrátili v pořádku a ve zdraví se spoustou
krásných zážitků.
Projekt o mléčných výrobcích v MŠ
Vzhledem k tomu, že jsme letošní Školní vzdělávací
program zacílili na zdravý životní styl, kromě jiného i
zdravou stravu, přípravu apod., měli jsme možnost v letošním roce více vařit, péct, sušit v naší funkční kuchyňce,… proto jsme vyzkoušeli projekt s mléčnými výrobky v praxi. Děti se v rámci jednoho
měsíce seznamovaly s mléčnými produkty, a
to od zvířátek po samotnou výrobu, kterou si
rovněž odzkoušely – např. ručním dojením.
Děkujeme firmě Tozos, že nám umožnila exkurzi do kravína v Tošanovicích – děti viděly
od telátek po kravičky, samotné dojení strojem, prošly si stáje, seznámily se se stravou,
využily na 100% své čichové smysly, odnesli
jsme si společně rovněž mléko, které jsme
dále ve školce zpracovávali. Naučili jsme
se tak výrobu mléčných jogurtů, připravovali jsme koktejly, kašičky, tvořili jsme různé
obrázky a hráli si na farmu, pečovali jsme o
zvířátka, správně přiřazovali mláďátka a dospělé jedince, … Věříme, že si děti díky prožitkovému učení tyto vědomosti mnohem lépe
osvojí.
Za MŠ Vojkovice, Bc. Jana Křístková, vedoucí učitelka
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Společná fota z výletu s rodiči do Štramberku:
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Senior klub
Jelikož nám počasí přálo, poprvé jsme se letos
sešli již 12. května. Bylo to milé setkání, poněvadž jsme spolu byli naposled v listopadu minulého roku. Takže jsme vybírali členské příspěvky
pro letošní rok. Přispěli jsme dvacetikorunou na
boj proti rakovině a každý člen tak obdržel květinku. Dále jsme informovali členy, že jsme zaregistrovaní v Krajské radě seniorů Moravskoslezského kraje, kde je nás již 64 klubů a organizací
o celkovém počtu 6540 seniorů. Tato instituce
poskytuje bezplatnou právní poradnu pro naše
členy.
Osmého června jsme si již tradičně usmažili výbornou vaječinu.
Třetí naše letošní setkání se událo ve čtvrtek, 7.
července, kdy jsme si pod širým nebem uvařili

chutný kotlíkový gulášek. Povedl se na výbornou a
my ho s chutí zapili koníčkovým pivečkem. Nálada
byla skvělá, došlo také na tanečky.
V pátek, 15. července, jsme zahájili výšlapy do
okolních Beskyd. Naše první trasa vedla z Visalají
na Bílý kříž a dále na Morávku k Bebkovi. Délka trasy je cca 8 km. Všichni jsme to zvládli bez úhony
díky vitamínům, které jsme si vzali na cestu. Výpravu jsme ukončili v Koníčkově dvoře, kde jsme
rovněž rozebrali prožité. Další trasu máme naplánovanou z Morávky na Slavíč a pak na Horní Lomnou v délce cca 11 km.
Za Senior klub Vojkovice, Jaroslav Struhal a Libuše
Kubicová
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Soutěž pro mladé fotografy z frýdecko-místecka
Fotoklub Art Collegium Frýdek-Místek vyhlásil 25. ročník fotosoutěže pro mladé autory
z Frýdku-Místku a okolí. Soutěž se koná s podporou města Frýdek-Místek. Zúčastnit se mohou fotografové, jejichž věk v letošním roce nepřesáhne
25 let. Každý může do soutěže zaslat maximálně
pět barevných nebo černobílých fotografií volného formátu s kratší stranou minimálně 20 cm.
Každou na zadní straně označí názvem, jménem
autora, adresou a rokem narození. Do každé zásilky zaslané na adresu organizátora soutěže: Luboš Myslikovjan, Petřvaldík 31, 742 60 Petřvald,
je třeba vložit také seznam soutěžních fotografií
se jménem a e-mailovou adresou. Uzávěrka je 6.
září.
Vyhodnocení provede porota a nejlepší snímky
každého autora budou prezentovány na výstavě,
která bude zahájena 4. října v Městské knihovně
v Místku. A při vernisáži výstavy budou nejlepším
autorům předány hodnotné ceny.
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Inzerce

-11-

Zpravodaj

Obce Vojkovice

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: 29.07.2022. Kontakty: obecniurad@vojkovice.eu,
tel.: 605 875 564.
Termín uzávěrky dalšího čísla: 15.09.2022 Neprošlo jazykovou kontrolou.

