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Informace z obce
Opakované veřejné projednání upraveného Návrhu změny č. 1 Územního plánu obce Vojkovice
Ve středu, 13. července od 16:00 h. proběhne v areálu Výletiště (za fotbalovým hřištěm)
opakované veřejné projednání upraveného Návrhu změny č. 1 Územního plánu.
Na www.vojkovice.eu pod záložkou „Obec“ -› „Územní plán“ naleznete upravený Návrh změny č.1
Územního plánu

Chodník Liština – pozvánka na veřejné jednání
Vojkovice.
Na základě dotazů občanů se zastupitelstvo obce rozhodlo uspořádat veřejné jednání týkající se
výstavby Chodníku na Lištinu. Ve středu, 29. června od 16:00 hodin zveme všechny občany do
areálu Výletiště (za fotbalovým hřištěm). Na www.vojkovice.eu pod záložkou „Obec“ -› „Projekty“
naleznete navrhovanou trasu na základě zpracované studie proveditelnosti. Dále se můžete v úřední
hodiny zastavit na obecní úřad Vojkovice, kde jsou materiály k nahlédnutí. Na jednání bude otevřená
diskuze týkající se navrhované trasy.

Kompostéry budou nejdříve na podzim
Přibývají dotazy na kompostéry, které jsme slibovali už na konci loňského roku. Tímto se všem
velmi omlouváme, bohužel není v našich silách uspíšit dodání těchto nádob. Jedná se o projekt, do
kterého je zapojeno více obcí a zprostředkovatel musel řešit problémy s dodavateli. Podle posledních
informací bychom kompostéry měli obdržet v průběhu podzimu. Z tohoto důvodu byl také umístěn
velkoobjemový kontejner v dolní části obce Holcina (za mostem přes přivaděč), kde můžete právě
biologický rozložitelný odpad odložit. Využít také můžete kompostárnu v Bruzovicích.

Věcná břemena pro přístup k přípojkám
Zkušenosti nás naučily, že ne vždy vystačíme s dobrým slovem. Porucha
na vodovodní přípojce, která vede přes cizí pozemek Vás může
odstavit od tekoucí vody na nepříjemně dlouhou dobu. Ústní dohoda se
sousedem, přes jehož pozemek odnepaměti Vaše přípojka vede, je
pouze ústní dohoda, která nezakládá právní nárok. Soused může
pozemek prodat a nový majitel s přípojkou nemusí souhlasit. Může
dokonce požadovat její odstranění. Chtěli bychom upozornit především
Vás, majitele starších nemovitostí, kteří nemáte smluvně upraven přístup
ke svým přípojkám, abyste si tyto záležitosti dali do pořádku. Pokud to
bude v našich silách, rádi Vám na obecním úřadu pomůžeme.

Pozvánka na letní kino
V sobotu 23. července připravujeme další promítání na Výletišti.
Těšit se můžete na novou českou komedii, Po čem muži touží 2.
Areál bude otvřen od 19:00 h., promítání po setmění. Občerstvení
zajištěno.

Tímto Vás všechny srdečně zveme.
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Událo se
Vojkovice - Pískovna 2022 vyhodnocení
V neděli 15. května 2022 se konal již třetí ročník
běžeckého závodu Vojkovice – Pískovna. Na
start se ve všech věkových kategoriích postavilo
celkem 222 závodníků. „Vojkovjanů“ pouze dvacet,
z toho 15 dětí. Závodníci byli rozděleni dle věku
a pohlaví. Nejvýraznější zastoupení Vojkovjánků
bylo k vidění v kategorii dětí narozených v roce
2015 a mladších – Adélka, Patrička, Daneček,
Štěpánek, dva Ondráškové, Hyneček a František.
Zaběhli si kolečko na hřišti a nikdo z nich
nepotřeboval maminku, aby ho držela za ručičku.
Snad si to mezi sebou ve školce a škole povědí
a v příštím roce se jich sejde alespoň dvakrát
tolik. V kategorii Dívky rok narození 2013/2014 se
Vojkovice radovaly, neboť bronz získala Sonička
Hrušková a o pouhé čtyři vteřiny pomalejší
Natálka Javůrková skončila na krásném šestém
místě. Obě jsou to profesionálky, závodí za TJ
Slezan F-M. Také v dalších kategoriích se našly
děti z naší obce – dva Lukášové, Editka, Natálka
a Terezka využili jedinečnou příležitost změřit si
síly s profi běžci –

závodníky různých tělovýchovných jednot.
Hlavní závod běželo celkem 63 závodníků, z
toho pět Vojkovjanů. V kategorii Muži do 34 let
zvítězil v novém rekordu Honza Židek (za Pivovar
Koníček) a jak je patrno z přiloženého fota,
radoval se převelice. Další informace, výsledkové
listiny a přehled plánovaných závodů naleznete
na stránkách www.atletikafm.cz v sekci
„soutěže“,
podsekci
„běžecké
závody“.
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Událo se
Radovánky naší mateřské školky v pátek 10. června od 16:00h
V sobotu, 4. června, jsme v areálu Výletiště
slavili den dětí. Původně jsme měli také kácet
májku, ale o to se postaral někdo jiný hned tu
noc, kdy byla postavena. Ač počasí vypadalo
všelijak, vše nakonec dopadlo dobře. Disciplíny
měli na starost naši pionýři, Lesníčci, resp. jejich
vedoucí a matky. Kdo chtěl získat odměnu, musel
absolvovat sérii disciplín – zatlouct hřebík, projít
opičí dráhu, skákat v pytli, udržet rovnováhu na
kládách a trefit se kriketovým míčkem do branky.
Pro zájemce z řad starších dětí bylo připraveno
luštění vět v morseovce, střílení z luku a chůze na
chůdách.
Pro ty nejmenší zase malý dětský kolotoč,
skákací hrad, malování na tvář a rybolov. Popkorn
a cukrovou vatu nám přivezly dámy z Klubu žen
Horní Domaslavice, vynikající langoše pak pan
Pokluda. O celodenní občerstvení se postarali
členové TJ Sokol Vojkovice, kteří rovněž pořádali
večerní taneční zábavu s kapelou Blond. Hasiči
oprášili nejen svou techniku, ale také dlouho
zahálející „Kačenu“ a umožnili tak dětem zážitek
v podobě držení proudnice s tryskající vodou.
Svorně a úspěšně zaleli většinu louky vedle školy.

Někteří výtečníci se pokoušeli pokropit také
vedle hrající fotbalisty, ale včas jim v tom bylo
zabráněno. A možná také proto naši hráči se
starostou v brance přehráli Bukovec 4:1
(po
28
odehraných
zápasem
jsou
Vojkovice
na
10.
místě
v
tabulce).
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Radovánky MŠ Vojkovice
V pátek, 10. června, jsme se dočkali a po třech
letech se konečně zase radovali. Konaly se
tradiční radovánky naší mateřské školky. Paní
učitelky s Koťátky a Kuřátky nacvičily krásné
taneční kreace. Klobouk dolů s tak malými
caparty to muselo být velmi náročné. Zaznělo
celkem šest skladeb, při kterých třídy tančily jak
jednotlivě, tak dohromady, malí a velcí kamarádi
ruku v ruce. Krásná tečka celého programu byla
Dádina Abeceda, při které každé dítě reprezentovalo
jedno písmenko abecedy. Ředitelka ZŠ Dobratice,
pod kterou naše školka spadá, Mgr. Karla
Peterková a pan starosta se rozloučili

s odcházejícími dětmi. Jedenáct předškoláčků
opustilo naši školičku a my jim přejeme
jen to nejlepší v jejich nadcházející životní
etapě. Po této ceremonii se již konala volná
zábava. Bohaté občerstvení, soutěže pro
děti, skákací hrad, cukrová vata, popkorn a
projížďka
bryčkou
p.
Velkého.
Děkujeme Vám všem, kdo jste dorazili a svou
přítomností podpořili tuto v naší obci skutečně
tradiční
událost,
za
SRPŠ
při
MŠ
Vojkovice,
Barbora
Paulusová.
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Anketa – Jak jste spokojeni s internetovým připojením v obci?
Prosíme Vás o vyplnění vloženého anketního lístku
a jeho odevzdání na obecním úřadu, samozřejmě
postačí vhození do poštovní schránky.
Anketu můžete rovněž vyplnit on-line na stránkách
www.vojkovice.eu pod záložkou „aktuality“
-› „ankety“, zde kliknutím na odkaz budete

přesměrování na online dotazník. Pokud se
rozhodnete anketu vyplnit, prosíme Vás, abyste
uvedli číslo lokality Vašeho bydliště z důvodu
lepšího určení částí obce při vyhodnocení.
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Inzerce
Firma ze Soběšovic nabízí:
•zemní a výkopové práce traktorbagrem 2 t,
dosah 2,7 m,
•půjčovna, odvoz materiálu do cca 6 m,
ložná plocha 2,10 x 5,5 m
•odtah vozidel.
Kontakt: 608 423 602
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