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ZPRAVODAJ OBCE VOJKOVICE S ČÁSTMI BUKOL, DĚDIBABY, KŘIVOUSY

Úvodní slovo
Vážení občané,
prožili jsme nelehkou dobu karanténních opatření a
pomalu se v běžném životě vracíme do normálu.
V našem okolí, alespoň pokud je nám známo,
naštěstí nikdo covidem neonemocněl, což je velice
pozitivní a dobrá zpráva. Všichni jsme se museli s
touto nelehkou situací nějak vyrovnat a proto
každý očekává vytoužené léto s prosluněnými dny
a výlety. Přeji vám, ať se splní všechna vaše letní
očekávání, prožijete v klidu a ve zdraví své
dovolené a prázdniny a načerpáte silu do dalších
dní.
J ana Koberová

ZÁSADNĚ TAM NEPATŘÍ: vlhčené ubrousky,
vlhčený toaletní papír, buničitá vata, odličovací
tamponky, vatičky na čištění uší, hygienické
potřeby, a jiné. Všechny tyto hygienické
prostředky totiž způsobují časté ucpávání čerpadel
a jejich vyřazení z provozu, což může mít za
následek poruchu. Opravy čerpadel a odstranění
poruchy je nákladné a zdražuje se tím výše
poplatku za stočné, což jistě nikdo nepřivítá.

Koronavirová karanténa
nás nasměrovala v určitý okamžik do jiné roviny.
V souvislostí s tím, byly v rámci možností obce a
nabídky pomoci dobrovolníků zajištěny nějaké
ochranné pomůcky – roušky a respirátory ( jak
bylo psáno již v minulém vydání Zpravodaje).
Objednávky však nebyly vyřizovány tak pružně,
jak jsme očekávali. Do budoucna by bylo dobré,
aby každý občan počítal s tím, že se podobná
situace může kdykoliv opakovat a že je dobré být
připraven kdykoliv, tzn. mít doma v záloze své
vlastní ochranné pomůcky. Nic nás pak
nepřekvapí.

Chovejme se tak, abychom nemuseli vydávat
zbytečné finanční prostředky z obecní kasy, které
stejně zaplatíte vy - uživatelé…………………

Školní docházka

Obec v rámci svých možností bude vždy
zajišťovat základní ochranu, ale ta může mít nějaké
prodlení. S vlastními prostředky budete vždy
připraveni a nic vás nezaskočí v kteroukoliv dobu a
čas.

Jedním z ožehavých témat je zajištění základní
školní docházky pro děti z našich obcí.
V posledních několika letech se stává problémem
zajistit pro naše vojkovické děti dostupnost do
základní školy. Obec Vojkovice není zřizovatelem
základní školy a proto jsme v březnu 2005 uzavřeli
Smlouvu o spádovém obvodu s Městem Veltrusy
(kam ostatně místní děti chodí do školy téměř 100
let).

Čistírna odpadních
Jak jsem již psala v předešlých vydání
Vojkovického zpravodaje, akce „ Intenzifikace
ČOV Vojkovice „ se posunula ke svému
úspěšnému dokončení stavby a předání díla.

V dnešní době s rozvojem výstavby v jednotlivých
spádových obcích a ve městě Veltrusy samém
vzniká značný problém s kapacitou zdejší základní
školy. Neustále se diskutuje o přístavbě školy,
která má několik variant. Na jednu variantu již
bylo vydáno stavební povolení, které bylo v rámci
odvolání řešeno i na Krajském úřadě
Středočeského kraje a tato varianta stavby „nějak
vyšuměla“, na základě rozhodnutí nově zvolených
zastupitelů Města Veltrusy. Je pochopitelné a
logické, že každý nově zvolený zastupitel má jiný
pohled a na věci jiný názor a tak byl zadán ke
zpracování nový projekt a zvažuje se nový záměr
výstavby. Je to zdlouhavé a téměř 3 roky se nic
„jakoby“ neděje. Dětí přibývá, ale škola není
nafukovací“ a tak nám na počátku roku začal
starosta města naznačovat, že bude nutné smlouvu
o spádovém školském obvodu vypovědět, aby byla
kapacita pro děti z Veltrus.

Akce byla zahájena v květnu 2018 a dokončena
byla přes některá úskalí a problémy v dubnu 2020.
Náklady na stavbu činily necelých 10 mil. Kč, z
toho je cca 60% dotace. Intenzifikací ČOV byla
navýšena celková kapacita čistírny na 1 000 EO,
což počítá s likvidací splašků od občanů z
Vojkovic a navážení fekálů od občanů z místních
částí. Nyní obec převzala dokončenou stavbu
ČOV a byl zahájen roční zkušební provoz. Během
4 měsíců zkušebního provozu by mohlo být
zahájeno i navážení fekálů z místních částí, na což
bychom se chtěli zaměřit. Na základě zkušebního
provozu bude poté provedeno jeho vyhodnocení a
nastaveny parametry pro budoucí bezproblémový
chod čistírny. To, aby byl chod čistírny
bezproblémový a tím i méně finančně náročný,
závisí na zásadním faktoru a tím je kvalita
vypouštěných odpadních vod. Kvalitu odpadní
vody mohou zásadně ovlivnit jednotlivé
domácnosti a právě vy občané, kteří kanalizaci
využíváte. Je nutné aby každý občan dbal na to, co
do kanalizace vypouští.

Zjišťovala jsem podrobnosti na ministerstvu i
Krajském úřadě a tam mi sdělili, že pokud
konkrétní zřizovatel – což je v našem případě
město Veltrusy má naplněnou kapacitu, může se
spádovými obcemi smlouvu vypovědět, aby zajistil
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kapacitu pro své místní děti. Až sem celou situaci
chápu a je jasné, že každý „ kouká“ především na
svoje místní děti. Není mi však jasné, co má dělat
obec naší velikosti, jak a kde zajistit pro své děti
možnost základní školní docházky. Na to mi
odpoví úplně přesně nejmenovaná pracovnice
Krajského úřadu: „ máme 60 volných míst v
Rakovníku“ ( 70 km od Vojkovic ! ). Lapám po
dechu a nevím, jestli jsem se dovolala na Krajský
úřad nebo do blázince a na druhém konci
telefonního aparátu je vůbec svéprávná
osoba……..

prostředky s ostatními obcemi. Tak alespoň tady
máme jasno.
I z poslední květnové schůzky ve Veltrusech jsme
odcházeli rozladění, neboť nemáme ani teď
žádnou záruku, že pro naše děti místo bude. Víme
však, že pokud se uskuteční přístavba školy bez
možnosti získání dotace, měla by se naše obec
podílet finanční částkou 4 800 000 Kč. Zatím
nemáme žádné záruky kolik dětí a na jakou dobu
by mohlo školu navštěvovat a bez záruk přispívat
nebudeme….. Pokud by bylo rozhodnuto o
přístavbě školy v Hostíni, kterou by využíval 1.
stupeň museli bychom rovněž přispět odhadem
částkou 3 500 000 Kč a tím pádem bychom do
Veltrus přispěli jen 2 mil. Kč. ( celkem chodí do
Veltrus 60 dětí z Vojkovic, z toho je 35 dětí
1.stupeň, 25 dětí je na 2.stupni) Další variantou je
zvolit spádovost i s obcí Lužec a pořídit obecní
mikrobus na dopravu dětí. Tak jako tak to budou
nemalé finanční výdaje, které musíme dobře
zvážit. S ohledem na další informace, které jsme
získali na jednáních je zřejmé, že by měla
vzniknout nová škola v Nelahozevsi a snad i v
Odolené Vodě.

Začíná „ neviditelná honba“ na zjišťování
podkladů, získávání informací, hledání řešení a
konání schůzek, než vznikne problém
neskutečných rozměrů, protože naše děti nikde
nevezmou ………
Od listopadu loňského roku se snažíme najít
vhodný kompromis a řešení, kam umístit naše děti.
Místo není ani v kralupských školách (dle sdělení
starosty). Dáváme se dohromady s obcemi v okolí:
Vojkovice, Hostín, Dřínov, Újezdec , Všestudy a
Zlosyň, což je cca 2 500 obyvatel, z toho je
průměrně + - 10% dětí, tzn. 250 ( na devítiletku to
není žádná sláva), co dál?

Schůzku ohledně školství a zajištění docházky a
spádovosti, která byla naplánována na březen jsme
museli zrušit z důvodů karantény, proto plánujeme
s rodiči školáků, i těmi budoucími, novou
schůzku. Je v zájmu každého rodiče toto ohlídat a
schůzky nebo veřejného zasedání jehož
programem bude řešení školní docházky, se
zúčastnit.

Jednáme s Městem Kralupy a s Městem Veltrusy
ovšem s nejistým výsledkem do budoucna.
Kapacity jejich škol jsou dle sdělení starostů
naplněny. Hledáme řešení ve škole v Hostíni.
Samozřejmě po řádné analýze a průzkumu nejprve
zvážit rozšíření školy Hostín o 1. -5. stupeň nebo
rovnou přístavbu i 2. stupně? Vše je o financích, o
prostoru, o předpokládaném růstu počtu obyvatel v
konkrétních obcích, o jejich rozvoji a v neposlední
řadě o tom, jak se rozhodnou zastupitelé
jednotlivých obcí, protože právě ty by se musely
na finančních nákladech rozšíření nebo výstavby
podílet. Jednáme s obcí Lužec n.Vlt o vytvoření
školského obvodu pro ZŠ Lužec, kde je 1. -9. třída
a v současnosti i volná kapacita. Hledáme vhodné
prostory ke stavbě ve Vojkovicích. Obec však
nemá vhodný pozemek, který by měl být řádově
cca 15 000 m2. Oslovila jsem majitele
potencionálně vhodného pozemku a po krátkém
telefonátu jsem měla jasno. Nákup pozemků na
výstavbu školy za řádově 23 mil. Kč (po slevě) si
prostě dovolit nemůžeme, ani kdybychom sdružili

Situace s umístěním dětí do základní školy bude v
budoucích letech velice napjatá a rodiče nebudou
mít možnost výběru, tak jako dnes. Děti budou
přijímány podle kapacity školy a podle vytvořené
spádovosti ( pokud budou mít zřizovatelé škol
vůli, takové smlouvy uzavírat).
Jana Koberová, starostka obce
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Zahájené akce

v podobě výtvarných pomůcek a především dobré
nálady.

● Rekonstrukce sprch a kabin
● Zadání PD na rekonstrukci nebytových
prostor v patře mototechny – budoucí
zasedací místnost a sál
● Řešení zázemí pro zaměstnance po dobu
rekonstrukce stropu dílny
● Zahájení přípravných prací na realizaci
sběrného dvora
● Aktualizace PD na komunikaci k
zahrádkám

Milí předškoláci, přejeme Vám, ať vás touha po
vzdělání provází celý život a učení je pro vás hrou
plnou krásných zážitků, jako v naší mateřské škole.
Všem přejeme krásné prázdniny plné rodinné
pohody a sluníčka.
Brzy na viděnou!
Kolektiv MŠ Vojkovice

Nabídka občanům:
ČESKÁ OBEC
Pokud chcete mít nejnovější informace
z obce, stáhněte si v mobilním
telefonu aplikaci ČESKÁ OBEC a
veškeré informace budete mít obratem po jejich
zveřejnění.
SMSky pouze pro občany, kteří nemají chytrý
telefon.
Kopírování dokumentů
Ověřování podpisů a listin
CZECH POINT
● výpis z katastru
● živnostenského rejstříku
● karty řidiče

Hasiči Vojkovice
I naši hasiči pomáhali proti šíření Covid-19.
Během začátku zvyšování počtu nakažených
koronavirem se členové naší jednotky dohodli, že
se musíme zapojit do boje proti šíření této skryté
hrozby! Z počátku, na doporučení hygienické
stanice jsme prováděli dezinfekci veřejných
prostranství pomocí roztoku Sava, které jsme
nanášeli tlakovými postřiky.

MŠ Vojkovice aneb pojďme
si hrát
I v tomto nelehkém období „koronaviru“ bereme
vše s úsměvem. Děti objevují svět v trávě i svět na
mapě. Ve školce se učíme létat jako motýl, nebo
dokonce létáme po mapě České republiky. Víme,
jak je důležité vědět, v jaké zemi bydlíme, v jakém
městě či vesnici. Opékáme „vuřty“ a hrajeme si na
táborníky. Léto se nám blíží a s ním i období
prázdnin a dovolených. Rádi bychom Vám,
jménem celého personálu školy, poděkovali za
skvělou spolupráci, která probíhala celý rok.
Především děkujeme šikovným tatínkům za opravy
malých i větších hraček. Děkujeme také za pomoc

Dezinfikovali jsme
především zastávky,
kontejnerová stání,
poštu a místa kde se
vystřídá větší
množství lidí.
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27.3 se naší jednotce podařilo získat cca 150 litrů
dezinfekce přímo vyrobené právě na tyto účely.

Naše jednotka je zařazena do kategorie typu JPO 5.
To znamená, že jsme 24 hodin denně připraveni do
deseti minut od vyhlášení poplachu vyjet k
mimořádným událostem. Členem se může stát
každý, kdo chce pomáhat těm, kteří pomoc hasičů
potřebují a splňují níže uvedené podmínky pro
přijetí:
- trestní bezúhonnost
- minimální věk 18 let
- dobrá zdravotní způsobilost (pravidelná kontrola
u obvodního lékaře)
- dobrá fyzická zdatnost
- zodpovědnost a ochota pomáhat druhým
- chuť pracovat
- ochota jezdit na školení, výcviky atd.

Tímto děkujeme SDH Libiš, konkrétně p. Jandovi
a firmě SPONA za zprostředkování.
Dezinfekci v našich obcí jsme provedli celkem 14
krát, nezapomněli jsme ani na obec Hostín u
Vojkovic, se kterou máme tento rok uzavřenou
smlouvu o požární ochraně.
Mimo dezinfekce veřejných prostor jsme také
prováděli plnění lahviček dezinfekcí Anti - Covid,
následný výdej a také rozvoz respirátorů, které
sehnala Obec Vojkovice.

I v době nouzového stavu se naší jednotce
nevyhnul požární poplach! Výjezd naší jednotce
byl vyhlášen dne 28.3 v 16:50, jednalo se požár
nízké budovy v obci Netřeba. Jednotka vyjela s
CAS 32 T 815 a hned po příjezdu se členové
jednotky na pokyn velitele zásahu vybavili dýchací
technikou a zapojili se do hašení.

Kontaktovat nás můžeš na email
jsdhvojkovice@gmail.com nebo se můžeš rovnou
zastavit v hasičárně každou neděli od 13:00 hod.,
kde se dozvíš víc!

SK VOJKOVICE jaro
2020
Našeho sportovního klubu se stejně
jako každého dotkla celorepubliková opatření
omezující volný pohyb osob a zákaz sportovní
činnosti. Jsme rádi, že je od poloviny května znovu
na hřišti ve Vojkovicích živo. Ač byly jarní části
fotbalových soutěžích zrušeny, jednotlivé týmy
hrají přátelská utkání, která alespoň částečně
nahrazují mistrovská utkání, na které se všichni
těšili. Jsme rádi, že se po této vynucené přestávce
rozrostly řady našich nejmenších fotbalistů.
S minipřípravkou tak trénují děti od 5ti let. Na
příští sezonu 2020/21 jsou jednotlivé kategorie dětí
rozděleny takto:

Nábor nových členů do
výjezdové jednotky

starší žáci (ročníky 2006, 2007), herní systém 7+1

Nebojíš se nebezpečí? Máš chuť pomáhat
ostatním? Pak hledáme právě tebe!

mladší přípravka (2012, 2013), herní systém 4+1

mladší žáci (ročníky 2008,2009), herní systém 7+1
starší přípravka (2010,2011), herní systém 5+1
minipřípravka (2014 a mladší), herní systém 3+0

Do zásahové jednotky obce Vojkovice přijmeme
nové členy, kteří rozšíří naši jednotku.
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12:00 hodin. Prvním krokem je odeslání přihlášky
a pak se na Vás společně s porotci soutěže (Mgr.
Liliana Poláková, Alexandr Stolpovskych a Libor
Schlenz) budeme těšit na zářijovém castingu, spolu
s kosmetickými poradkyněmi z Mary Kay. Z každé
kategorie bude odbornou nezávislou porotou
vybráno 12 a 12 dívek (finalistek), které projdou
profesionálním kurzem péče o pleť, nácvikem
společné choreografie, prvním společným profi
focením a návštěvou jednoho z partnerských
útulků Nadačního fondu SLZA ZVÍŘAT
www. slzazvirat.cz, kterému bude věnován výtěžek
ze vstupného na finálový večer. Finálový večer
budou moderovat Jakub Hakl společně s Dj
Roxtarem a Adolfeenem!
Během finálového večera se o profi vizáž všech
dívek postarají kosmetické poradkyně z Mary Kay,
Všem finalistkám budou na modní přehlídku
zapůjčeny šaty od předních českých módních
návrhářů a bude toho mnohem víc.
Nenechte si ujít možnost získat korunku a stát
se součástí prvního ročníku soutěže BEAUTY
GIRL JUNIOR 2020.
NEZAPOMEŇTE sledovat facebookovou a
instagramovou stránku soutěže.
Fb : Beauty Girl Junior Ig : @beautygirljunior
Všechny podrobné informace a potřebné
dokumenty naleznete na web stránkách obce
Vojkovice (www.obecvojkovice.cz) v záložce
kultura.
VELKÉ PODĚKOVÁNÍ patří sponzorům, kteří se
na projektu podíleli finanční či materiální pomocí.
Děkujeme, vážíme si Vaší podpory!
Obec Vojkovice, Družstvo Cementářů Praha,
Nadační fond Slza zvířat, St. Gabriel, Mary Kay,
By models,
Na všechny se těšíme a přejeme hodně štěstí!

Tradičně bychom rádi přizvali ke sportování co
možná největší počet dětí. Ani jim dlouhé týdny v
izolaci na kondici nepřidaly a tak není nic
snazšího, než přijít do jednoho nejhezčích
sportovních areálů v okolí a začít se hýbat. Ve
Vojkovicích trénují děti od 5ti do 15ti let. Zrovna
tak oceníme pomoc při trénování mládeže, pokud
tedy máte volný čas a chuť, přidejte se k nám. Je to
snazší, než se na první pohled zdá a věřte, že tato
práce dává smysl.
Děkujeme všem, kteří se o fotbal ve
Vojkovicích starají a těm kteří klub reprezentují.
Přejeme sportovcům a sportovním fanouškům
pevné zdraví a hlavně radost z fotbalu.
Martin Homolka, SK Vojkovice

Tým, Beauty Girl Junior

NOVÁ SOUTĚŽ –
1. ročník Beauty girl
junior 2020
Soutěž pořádaná místním spolkem pod záštitou
obce Vojkovice.Soutěž talentu a půvabu, pro
všechny náctileté, krásné, mladé slečny nejen z
Vojkovic.
Neváhejte s přihlášením a pojďte do toho s námi.
Posílat přihlášky je možné až do 31.7.2020 do
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SPORT TEAM VOJKOVICE
Stejně jako nás všech
se dotkla pandemie
Covid 19, tak se
nevyhnula ani
našemu sportovnímu
týmu, který byl
nucen zrušit, dle
platných vládních
nařízení všechny sportovní aktivity.
Nicméně zhruba od poloviny měsíce září se s
radostí znovu vracíme do tělocvičny, kde budou
stejně jako dřív probíhat pravidelné tréninky dětí.
Každou středu budete mít možnost se pořádně
zapotit při hodině posilování s Katkou a každý
čtvrtek se na Vás budou těšit Káťa s Maky na
pravidelných tanečních hodinách.
Všechny podrobné informace od kdy a v jaký čas
budou upřesněny během letních prázdnin na
webových stránkách obce Vojkovice, a na
obecních vývěskách formou plakátku.

Plánované kulturní akce
Vzhledem k tomu, že nám plánované jarní akce
zhatila koronavirová karanténa, rozhodli jsme se
naplánovat Vojkovické posvícení na 12.9. 2020 s
celodenním programem, pouťovými atrakcemi,
soutěžemi pro děti i dospělé a soutěží o nejlepší
koláč. Pokud se podaří zajistit kapelu tak i s
večerní zábavou.
Dále plánujeme pozvat do Vojkovic v létě

PUTOVNÍ LETNÍ
KINO.
Program a termíny budou upřesněny.
Září - 12. 9. Vojkovické POSVÍCENÍ

Září – 7.9. zájezd do divadla na komedii “Velká
zebra”  (náhradní termín za květen)
Říjen – strašidelná stezka ( termín upřesníme )
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Informace o provozu obecního
úřadu v červenci a srpnu

Postup přípravy
Z této dávky vám vyjde cca 18-20 kusů, záleží však
na velikosti jednotlivých kousků.
Ze surovin na těsto zpracujeme kuličku, kterou
necháme v chladničce odstát minimálně půl
hodinu. Jahody nakrájíme na menší kousky, dáme
do hrnce. Přidáme cukr, vanilku a škrob a na
mírném ohni vaříme do zhoustnutí. Hustou hmotu
necháme vychladnout.
Těsto vyjmeme z lednice, rozválíme na pomoučené
pracovní desce, potřeme jahodovou dření a
srolujeme.
Nakrájíme ostrým nožem na cca 2 cm kousky, které
poklademe na papírem vyložený plech a pečeme v
předem vyhřáté troubě při teplotě 200 stupňů cca
20 minut.
Před podáváním vrch posypte moučkovým cukrem.

V letních měsících se čerpají dovolené, pokud
potřebujete na úřadě cokoliv vyřídit, zjistěte si na
stránkách obce:  www.obecvojkovice.cz, zda je
úřad otevřen nebo si předem domluvte termín na
tel: 315 79 25 08. Předejdete tak nepříjemnostem,
že se dostavíte a OÚ bude uzavřen nebo přítomný
pracovník nebude mít přístupové údaje do systému
Czech point. Přístupové údaje má pouze 1
pracovnice úřadu. Pokud potřebujete výpis z
katastru nemovitostí, karty řidiče nebo trestní
rejstřík, ověřte si prosím předem, nejlépe
telefonicky, zda je na úřadě příslušný pracovník.
OÚ bude uzavřen v těchto termínech:
1.7. - 3.7.
27.7. - 31.7.
10.8. - 21.8.

B
 uchta z mikrovlnky
SUROVINY
4 lžíce hladká mouka
4 lžíce moučkový cukr
2 lžička prášek do pečiva
2 lžíce kakao
1 ks vejce
3 lžíce olej
3 lžíce mléko

Děkujeme za pochopení a přejeme příjemné
dovolené i Vám. OÚ

Recepty
Křupaví jahodoví šneci
SUROVINY
Těsto:
250 g hladká
mouka
100 g moučkový
cukr
120 g máslo
1 ks vejce
špetka soli
6 g prášek do pečiva

Postup přípravy
V misce smícháme všechny sypké ingredience a v
druhé misce smícháme všechny tekuté. Poté
promícháme dohromady a nalijeme do skleněné
nádoby nebo vhodné nádoby do mikrovlnky (pozor
na zlaté okraje), kterou jsme předem vymazali a
moukou vysypali. Vložíme do mikrovl.trouby na
výkon 850W na 3.5min. Nezakrýváme. Po upečení
necháme ještě chvíli v mikrovlnce. Po vychladnutí
můžeme ozdobit čokoládou, šlehačkou nebo
ovocem.

Náplň:  250 g jahod
2 PL kr. cukr
1 bal.vanilkový cukr
12 g kukuřičný škrob

Vydává: Obec Vojkovice, tel.: 315 792 508-09, e-mail: u rad@obecvojkovice.cz, w
 ww
 .obecvojkovice.cz
Foto: archiv OÚ, SDH Vojkovice, SK Vojkovice, MŠ Vojkovice. Realizace: funprint.eu
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