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Úvodní slovo starostky
Vážení občané,
letní čas prázdnin, sluníčka a teplých letních dní je za
námi. Pomalu je pryč i barevný podzim se všemi svými
krásami, babím létem i houbařením. Připravujeme se na
zimu a nadcházející adventní čas.

s respektem i lhostejností. V každém z nás je jistě
plamínek naděje, že se vše vrátí do normálu.
Přeji proto nám všem, abychom tento čas prožili ve zdraví
a v pohodě, s tím, že ten příští rok bude lepší ………..

Letošní zima i advent bude netradiční, jiný.
Vzhledem k celkové situaci a výskytu koronavirového
onemocnění jsou nařízena opatření, které jsme nuceni
přijmout. Přistupujeme k tomu každý po svém,

Jana Koberová
starostka

Výsledky voleb do krajského zastupitelstva říjen 2020 ve Vojkovicích
1. ANO

55 hlasů

26,96 %

2. ODS

35 hlasů

17,15%

3. STAN

31 hlasů

15,19%

4. Česká strana pirátská

25 hlasů

12,25%

5. SPD

16 hlasů

7,84%

6. Trikolóra hnutí občanů

14 hlasů

6,86%

7. KSČM

12 hlasů

5,88%

8. ČSSD

11 hlasů

5,39%

9. ODA, Svobodní, Rozumní, Spojenci, Deokrat.strany zelených 1 hlas

0,49%

Dětské hřiště
Dětské hřiště ve Vojkovicích je naší chloubou.
Od jara do podzimu navštěvují dětské hřiště hojně
místní děti, ať už sami nebo s rodiči. Hojně sem
dojíždějí také rodiče z okolních obcí či okrajových částí
Prahy. Provozní a návštěvní řády jsou ve většině
případů dodržovány. Pokud ne, jsou na to návštěvníci
upozorněni. Chceme přece všichni, aby naše dětské
hřiště bylo pěkné pořád. O jeho vzhled a čistotu se
pravidelně starají zaměstnanci obce. Málokdo však ví,
že každoročně, většinou na jaře před zahájením sezóny,
musí navštívit naše dětské hřiště revizní technik, který
velice pečlivě „ hledá“ závady a nedostatky. Tyto pak
musí být odstraněny v určitém termínu, abychom
předešli případným sankcím a postihům.
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Jeden nedostatek naše hřiště však má. Poslední
dobou se stalo místem pro odkládání různých
přebytečných hraček, houpaček, hopsadel a tříkolek ze
soukromých „ dvorků a zahrádek“. Tyto nepotřebné
hračky jsou většinou ještě funkční, ale jejich majitelé je
už doma nechtějí a tak je v dobré víře „ odloží“ na naše
veřejné dětské hřiště. To je kámen úrazu! V případě
kontroly revizora se okamžitě tyto odložené hračky
objeví v protokole z kontroly jako závada a musí být
neprodleně odstraněny. Obracím se proto s prosbou
na všechny, kteří v dobrém úmyslu „zásobují“ dětské
hřiště dosloužilými hračkami svých dětí, aby tyto
hračky na dětském hřišti neodkládali. Obec nemůže
ručit za jejich technický stav a v případě úrazu dítěte na
takové hračce je obec vystavena problému.
VEŘEJNÉ HŘIŠTĚ JE PROVOZOVÁNO ZA
JINÝCH PODMÍNEK NEŽ SOUKROMÉ HŘIŠTĚ
U KAŽDÉHO DOMA ! TAKOVÉ HRAČKY
NEJSOU NA HŘIŠTI ŽÁDOUCÍ A NEPATŘÍ
SEM!
PROSÍM NENOSTE SEM ŽÁDNÉ VĚCI, KTERÉ
TU NECHÁTE!
V dostatečných intervalech má každý možnost
nepotřebné věci odložit do kontejneru.
Děkuji za pochopení
Jana Koberová

Realizované akce od léta do
podzimu
·


·


·


·


·


·


Rekonstrukce kabin a sprch pro fotbalisty
Rekonstrukce komunikace k nové lávce v Bukoli
Pořízení herních prvků na dětské hřiště ve
Vojkovicích, Křivousích a Bukoli

2. Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci
víceúčelového hřiště s umělým povrchem
3 .  Realizace akce Velké sběrné místo (financováno z
dotace)
4. Z
 adání projektové dokumentace na komunikaci
„k zahrádkám“

Krátce k jednotlivým záměrům
1. V
 případě poskytnutí dotace na rekonstrukci
nebytových prostor v objektu bývalé mototechny
bychom rádi realizovali rekonstrukci patra na
společenský sál pro cca 80 osob, včetně sociálního
zázemí, zázemí pro občerstvení a posezení. V
přízemí vznikne dílna a prostory pro obecní
využití.
2. S oučasné hřiště s umělým povrchem již nutně
potřebuje rekonstrukci. Pokud bychom byli
úspěšní a dotace by byla schválena, dojde realizací
projektu k vytvoření nového víceúčelového hřiště
na tenis, volejbal, nohejbal a streetbal.
3. V
 elké sběrné místo bude realizováno na dvoře
mototechny nákupem kontejnerů a přepravníků
na různé druhy dopadů. Občané budou mít
možnost dočasně sem odložit různé druhy
odpadů,které budou postupně likvidovány
svozovou firmou.
4. V
 zhledem k tomu, že již 2 projekty na komunikaci
k zahrádkám jsme z důvodů vlastnických vztahů
nemohli realizovat, byla zadána 3. varianta.
Rekonstrukce komunikace je nutná, neboť při
vytrvalých deštích dochází k odplavování
současného písčitého povrchu do kanalizace, což
přináší další problémy s ucpáváním kanalizačního
řádu.

Rozšíření VO v Dědibabech
Výsadba stromů za hřištěm ve Vojkovicích
Výsadba stromů k lávce v Bukoli

Plánujeme do závěru roku
1. Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci
nebytových prostor v mototechně – na zázemí pro
zaměstnance a společenský sál v patře
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Odpady

Vážení občané,
ani v tomto vydání nemohu vynechat tradiční rubriku
ODPADY. V
 těchto dnech byl sněmovně vrácen
nový zákon o odpadech, který řeší mimo jiné i
snižování produkce odpadů tak, aby postupně došlo k
ukončení ukládání odpadů na skládky tzn. „ do země“.
Schválením tohoto zákona bude vyvíjen maximální
tlak na producenty odpadů, nejen na výrobce, ale
především na spotřebitele – domácnosti a občany.
Rozvíjet úvahy o tom, že by se snižováním produkce
odpadů měli začít výrobci a uvádět na trh především
vratné obaly je jasné každému, ale není v možnostech
spotřebitele toto zásadně ovlivňovat. Představa o
snižování produkce odpadů z domácností je taková, že
v roce 2021 vyprodukuje každý občan maximálně 200
kg komunálního odpadu, v roce 2022 vyprodukuje
190 kg v roce 2023 pak jen 180 kg a postupně bude
docházet ke snižování každoročně o 10 kg až na
minimum produkce komunálního odpadu na občana.
Tento zbytkový komunální odpad se bude likvidovat
ve spalovnách. V naší v lokalitě je ve hře vybudování
spalovny v rámci elektrárny Mělník v Horních
Počaplech – tzv. ZEVO (zařízení na energetické
využití odpadu) . Ačkoliv je více než 10 let jasné, že od
roku 2027 nebude přípustné skládkovat, dosud toto
nadřízené orgány řeší jen okrajově a bez zásadních
kroků. Co bude dál s odpadem? Jak dál bude
likvidován komunální odpad a za jaké ceny? Nebude
to „relativně krok zpět“ protože někteří budou chtít
„ušetřit „ a začnou ve velkém vozit odpad za vesnici, do
lesíka nebo k řece ? Co z toho vyplývá? Začít
maximálně třídit odpady dle možností, které obec
nabízí, tak, aby se každý občan nedostal nad hranici
200kg. Pokud obec bude mít produkci v normě 200 kg
na občana nebude se zásadně zvyšovat poplatek za
uložení odpadů. V případě, že budeme mít produkci
nad 200 kg na občana, budeme muset platit vyšší
poplatky za uložení odpadu, což by se muselo
promítnout i do výše poplatku za nádobu a museli
bychom změnit vyhlášku a zvýšit poplatek. To však
není řešení do budoucna. Zvyšovat poplatky není
dobré, lepší je snižovat produkci a třídit. Letos jsme
rozšířili stanoviště na tříděný odpad ve Vojkovicích na
5 stanovišť, v místních částech po jednom stanovišti.
Třídíme: papír, sklo, plasty, kovy, oleje, tetra packy a
textil. Připravujeme na jaro otevření velkého sběrného
místa, neboť jsme dostali dotaci ve výši téměř 1 mil. Kč
na nákup kontejnerů, které budou k dispozici ve dvoře
bývalé mototechny ve Vojkovicích. O provozu
sběrného místa a fungování vás budeme informovat v
dalším Zpravodaji.

Roční náklady na odpadové hospodářství obce:
Celkové náklady na likvidaci jsou cca 1 070 000,- Kč
Tříděný odpad:

455 000,- Kč

BIO odpady:

50 000,- Kč

Nebezpečný odpad:

30 000,- Kč

Kontejnery – objemný : 180 000,- Kč
Komunální odpad:

355 000,- Kč

Jana Koberová, starostka obce

Parkování
Vážení občané, řidiči, motocyklisti i další
účastníci silničního provozu, dopravní situace ve
Vojkovicích z pohledu parkování na veřejných
prostranstvích se za poslední dobu stává neúnosnou,
omezující plynulý provoz v určitých částech obce a v
některých případech i omezující vlastnická práva
majitelů nemovitostí (např. a nejen na nových
parcelách). Jinými slovy řečeno „ každý si parkuje jak
chce a kde chce“ bez ohledu, zda je to dopravně
vyhovující, zda neomezuje silniční provoz nebo brání
jiným vlastníkům ke vstupu na jejich pozemky.
Benevolentně jsme dávali volný průběh těmto
problémům a nechtěli jsme volat Policii ČR, např. do
dlouhé ulice za hřištěm, kde je již 20 let značka obytná
zóna a kde někteří majitelé mají před svými domy i 6
aut ( ačkoliv mají pozemek dostatečně velký) .
Samozřejmě, že tím obtěžují ostatní sousedy, kteří se
pak trousí na obecní úřad a chtějí pomoc v tom, aby
sousedovo auto nestálo před okny druhého souseda.
O problému na nových parcelách by se mohla napsat
celá kniha. Auta bezohledně stojící v „Téčkových
křižovatkách, auta parkující u vstupu na pozemek, tak,
že se tam neprotáhne ani myš, auta blokující celou
poslední ulici na nových parcelách a parkující tzv, „ cik
cak“, či totálně „ucpaná „ ulice u MŠ jen proto, že
právě „ jedu do školky“………….
Kolmá ulice od prodejny potravin u hasičárny je
rovněž neustále doslova „ ucpaná“ auty majitelů, kteří
z neznámých důvodů nechtějí parkovat na svém dvoře.
Někdo má opravdu malý pozemek a jiný opravdu
problematické vjíždění na pozemek, další má něco
rozdělaného a auto by tam momentálně vadilo. Dosud
však nikdo nepřišel na obecní úřad s žádostí, že by chtěl
parkovat na obecním pozemku. Asi proto, že ze strany
obce tady byla maximální benevolence a vstřícnost.
Současná situace je tak tristní, že už se toto nedá
přehlížet. Já jsem za volantem, kdo je víc. Asi, takhle si
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to musí někteří řidiči vykládat, protože jejich
bezohlednost nezná mezí… Možná jezdí s šátkem přes
oči nebo v tmavých brýlích a nevidí to. Když po celé
obci umístíme dopravní zákazové značení, budeme
volat ke každému přestupku Policii, bude celková
nálada v obci špatná a to nikdo nechce.

Letošní akce:
16. 8. “Den s hasiči na vodě”

Vážení občané, řidiči, motocyklisti i další účastníci
silničního provozu, zkusme si dát novoroční
předsevzetí a začít nový rok tím, že budeme parkovat
každý na svém pozemku, nebudeme omezovat sousedy
a přestaneme být bezohlední. Prosím, zkusme to.
Jana Koberová

Kultura
Veškeré kulturní akcebyly z důvodů Nařízení vlády
a vyhlášením nouzového stavu na zmírnění rizika šíření
nákazy covid 19 zrušeny do odvolání.
Není možné pořádat tradiční předvánoční zájezdy do
divadel, vítání občánků, vánoční posezení pro seniory
ani osobně přát letošním jubilantům. Velice nás to
mrzí a jistě se najde vhodný termín po zklidnění
současné situace.
Všem novorozencům, kteří se u nás
narodili a nemohli se účastnit vítání
občánků přejeme hodně zdraví a štěstí.
Vítání občánků se uskuteční v náhradním
termínu po zvolnění vládních opatření.
V
 šem letošním jubilantům přejeme
hodně zdraví, štěstí a celkové
pohody.
Nelze pořádat ani volnočasové aktivity – cvičení a
keramiku, fotbalové zápasy ani tradiční kulturní akci –
HELOWEENskou stezku odvahy, tradiční rozsvícení
vánočního stromu ani plesy.
Rádi bychom nám všem, v rámci možností zpestřili
adventní čas rozsvícením vánočního stromu ve
Vojkovicích o první adventní neděli 29. 11. 20. Tato
akce nebude probíhat tradičně jako dosud. Rozsvěcet
se bude strom před obecním úřadem bez přítomnosti
občanů, bez vystoupení dětí z MŠ Vojkovice, bez
stánkového prodeje, grilovaných klobás a kulturního
vystoupení. Nemůže proběhnout ani soutěž o nejlepší
štrůdl a nebude ani zdobení perníčků.

Den s hasiči na vodě se konal 16.8. v Dušníkách u
Vltavy, kde měl každý účastník možnost svézt se
hasičskou lodí po Vltavě až k Mělníku, prohlédnout si
hasičskou techniku a opéct špekáčky nebo vyzkoušet
vodní lyže. Drobné občerstvení bylo zajištěno.
Slunečný den přispěl k velice dobré atmosféře.

Putovní letní kino:
5.8. “Zakleté pírko” a 9.9. “ Ženy v běhu”
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 2. 9. “Vojkovické posvícení”

PŘIJĎTE SI KOPNOUT
SK Vojkovice zve děti ve věku od 4 do 15 let na TRÉNINKY pohybových
her se zaměřením na fotbal.
Trénujeme v mnoha věkových kategoriích, od jara každé
úterý a čtvrtek od 17 hod. na hřišti ve Vojkovicích.
Rádi mezi námi přivítáme i aktivní rodiče, kteří by nám s
trénováním pomohli, je to jednodušší, než se zdá.
Bližší informace: tel. 721 974 215

www.skvojkovice.cz

V letošním roce realizovala Obec Vojkovice rekonstrukci fotbalových kabin a sprch
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Hasiči Vojkovice
„Opět něco málo z naší činnosti“
I když je nyní nouzový stav, naše jednotka musí být
stále připravena do 10 minut od vyhlášení poplachu
vyjet k zásahu ve dne či v noci. Nyní je naše činnost
zaměřena pouze na nejnutnější věci, mezi které patří,
pravidelná dezinfekce veřejných prostor (zastávky,
kontejnerová stání, dětská hřiště apod.). Dále
provádíme dezinfekce vnitřních prostor pomocí
ozónového generátoru v MŠ Vojkovice a na OÚ
Vojkovice.
A nyní k zásahům:
13.6 v 10:00jsme se zúčastnili požárního cvičení na
žádost Aeroklubu Sazená. Jednalo se o „požár“ v
kabině letadla, které muselo nouzově přistát. Členové
jednotky museli „uhasit“ letadlo a provést první
pomoc u posádky letadla. Po skončení cvičení byl
zásah vedením aeroklubu vyhodnocen jako velice
povedený a pro nás to byly opět nové zkušenosti.

29.8 v 8:25byl jednotce vyhlášen požární poplach na
požár skládky Uhy.
Jednalo se o požár skládky komunálního odpadu ,zásah
byl velice náročný, protože zahsaující členové
zasahovali po kolena v odpadcích a požár hořel pod
povrchem. Na místě byl vyhlášen II. stupeň požárního
poplachu a na místě bylo opět větší množství
zasahujících jednotek. Naši členové postupně střídali
zasahující jednotky na útočných proudech a strojník s
naší Tatrou dovážel požární vodu z CTR Mero.
Celkem jsme na místo dovezli 65 600 l vody. V našem
katastru se letos požár nevyskytl. Nicméně naše
jednotka může být kdykoliv vyslána do okolních obcí
na pomoc jako tomu bylo letos, kdy jsme zasahovali
zatím celkem 3x u požáru mimo naše obce a pokaždé
se jednalo o požár většího rozsahu.

Ještě tento den jsme vyjeli na záchranu zvířat z vody
technikou Nissan Patrol a naší lodí.
Jednalo se o Labuť s mláďaty, která byla zamotaná do
rybářských vlasců. Labuť se nám na vodě podařilo
vysvobodit a poté spokojeně odplula. Na místě jsme
spolupracovali s HZS Kralupy nad Vltavou.
7.7 v 13:36byl jednotce vyhlášen požární poplach na
požár lesa a stráně u ropných nádrží na Meru. Jednalo
se o II. stupeň požárního poplachu a na místě bylo
větší množství zasahujících jednotek. Po příjezdu se
členové vybavili dýchací technikou a ihned se zapojili
do hašení.

Nábor nových členů do výjezdové jednotky
Nebojíš se nebezpečí? Máš chuť pomáhat ostatním?
Pak hledáme právě tebe!
D
 o zásahové jednotky obce Vojkovice přijmeme
nové členy, kteří rozšíří naši jednotku.
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:
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- trestní bezúhonnost

- ochotu jezdit na školení, výcviky atd.

- minimální věk 18 let

Kontaktovat nás můžeš na email:
jsdhvojkovice@gmail.comnebo se můžeš rovnou
zastavit, když nás uvidíš v hasičárně a
dozvíš se víc!

- dobrá zdravotní způsobilost (pravidelná kontrola u
obvodního lékaře)
- dobrá fyzická zdatnost
- zodpovědnost a ochotu pomáhat druhým

Velitel jednotky Jakub Polák

- chuť pracovat

Mateřská škola a
Projektové dny ve školním
roce 2020-2021
Milí čtenáři, rodiče a přátelé Mateřské školy
Vojkovice, i když je nyní doba nelehká, s dětmi se plně
věnujeme projektovým dnům EU Šablony II. i
předškolnímu vzdělávání. Od září jsme se věnovali
spoustě témat jako jsou například - „Prázdniny jsou za
námi, Bramboriáda, Podzim aneb Halloween se blíží,

Moje tělo, Naše smysly“. Při projektových aktivitách se
rozvíjí dětská tvořivost, sebeuplatnění, fantazie,
spolupráce ve skupině, výtvarné dovednosti, paměť
apod. Děti tyto aktivity baví a všichni si je společně
užíváme. Vzhledem k současné situaci jsme se rozhodli
zrušit Vánoční besídku, plavání a jiné aktivity spojené
se shlukováním velkých skupin lidí.

Chtěla bych poděkovat všem rodičům i dětem,
že dodržují hygienická opatření, dezinfikují si ruce a
nosí roušky. Děkujeme také rodičům za dary v podobě
dezinfekce, sběru papíru a výtvarných potřeb.
Moc si toho vážíme! Zdravíme také naše
babičky a dědečky. Přejeme jim hlavně pevné zdraví a
stálý úsměv na tváři.
Lenka Císařová, ředitelka školky
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BEAUTY GIRLJUNIOR 2020
Vzhledem k současné celosvětové pandemii Covid 19,
nouzovému stavu a vládním opatřením, která jsou
platná na celém území České republiky, jsme bohužel
byli nuceni, nejen finálový večer naší soutěže posunout
na nový jarní termín. Společně věříme, že se svět brzy
začne vracet do „normálu“ a my budeme moci
uskutečnit všechny plánované kulturní a společenské
akce. Koncem září letošního roku, proběhl u nás ve
Vojkovicích casting, na kterém byly vybrány dívky,
postupující do finále naší soutěže. Všechny účastnice
castingu postupně předstoupily před naše porotce
hned dvakrát. Poprvé, kdy se naší porotě představily a
zodpověděly jednoduchou otázku. Podruhé při volné
disciplíně, dle vlastního výběru. Naše nezávislá,
odborná porota ve složení, Alexandr Stolpovskych
(choreograf, coach asistant českého národního
cheerleadingového junior týmu), Libor Schlenz
(zpěvák, student pražské konzervatoře Jaroslava Ježka)
a hlavní porotkyně soutěže, Mgr. Liliana Poláková
(modní návrhářka) vybrali společně dívky do obou
kategorií prvního ročníku naší soutěže Beauty girl
junior 2020. Všechny postupující dívky obdržely
podrobné informace potřebné na cestu soutěží, krásná
soutěžní trička a absolvovaly první společné focení.
První říjnový víkend, čekala na dívky opravdu náročná
sobota, během které je čekalo další společné profi
focení, nácviky prvních choreografií a posilovací
fitness trénink s Káťou Chvapilovou. Casting i první
společný víkend s našimi finalistkami jsme si moc užili,
vše ostatní je prozatím bohužel odsunuto.
I když nám teď situace nedovoluje se s dívkami
scházet a trénovat, neznamená to, že bychom nic
nedělali a nepřipravovali. Vše se teď odehrává

online na facebookové a instagramové stránce
soutěže.
A co vše finalistky našeho prvního ročníku ještě
čeká? Až pomine nouzový stav a bude možné se
znovu scházet, absolvují všechny dívky kromě
pravidelných nácviků choreografií a týdenních
fitness tréninků s Káťou, přednášku o zdravém
životním stylu a správném stravování, přednášku
péče o pleť s paní Gabrielou Svobodovou, další
společné profi focení a v neposlední řadě
navštívíme jeden z partnerských útulků Nadačního
fondu Slza zvířat, kterému bude věnována finanční
částka z vybraného vstupného na náš finálový
večer. Tak nezapomeňte prosím, že s každou
zakoupenou vstupenkou pomáháte opuštěným
zvířátkům v útulcích, děkujeme! A to není zdaleka
všechno, naše dívky budou natáčet taneční
videoklip na upravené choreo „Jerusalema dance
challenge“ přímo pro naši soutěž. Natáčení
videoklipu jsme dostali jako dárek od našich
sponzorů (JV PRESS a Ladislav Zimmerman).

Vše samozřejmě vyvrcholí v den našeho finále,
které se uskuteční v sobotu 17.4.2021 od 17.00
hodin v Kulturním domě v Lužci nad Vltavou.
Hlavní moderátor, který Vás bude provázet
finálovým večerem je mladý talentovaný,
muzikálový zpěvák, student pražské konzervatoře
Jaroslava Ježka, Jakub Hakl. Společně s ním se na
podiu vystřídá DJ Roxtar s Adolfeenem. A naše
porota? Ta na finálový večer usedne ve složení,
Alexandr Stolpovskych (choreograf, coach asistant
českého národního cheerleadingového junior týmu),
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Libor Schlenz (zpěvák, student pražské
konzervatoře Jaroslava Ježka), Mgr. Liliana
Poláková (hlavní porotkyně a modní návrhářka),
Karolína Kopíncová (MISS World Czech republic
2020) a Tereza Taliánová (herečka, zpěvačka,
modelka, youtuberka a influencerka). Během
finálového večera se můžete těšit i na patronku
prvního ročníku naší soutěže, kterou je mladá,
krásná, talentovaná, finalistka největší pěvecké
soutěže Superstar Lucie Bikárová. Ti všichni se na
Vás budou moc těšit, společně s námi a našim
organizačním týmem.

HLAVNÍMI PARTNERY NAŠÍ SOUTĚŽE JSOU:
Obec Vojkovice, Družstvo Cementářů Praha,
Nadační fond Slza zvířat, AK Stavby Vojkovice,
česká přírodní kosmetika Bylineo, St. Gabriel,
Kulturní dům Lužec nad Vltavou, pan Ing. Karel
Schuster, Ladislav Zimmerman, modní návrhářka
Mgr.Liliana Poláková, grafická podpora – David
Merliac, kosmetické poradkyně Mary Kay,
půjčovna svatebních a společenských šatů Atelier
Monica – Veltrusy, fotografové Lukáš Wolf a Lucie
Blechová, mediální partner JV PRESS.

Nakonec se samozřejmě patří poděkovat
všem sponzorům, bez kterých by se naše soutěž
nikdy nemohla uskutečnit. DĚKUJEME, nesmírně
si vážíme Vaší podpory.

POŠTA VOJKOVICE- nová otevírací doba pošty od 1.10.2020:
PO + ST otevřeno od 13:00 do 18:00; ÚT, ČT, PÁ otevřeno od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 14:00
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Literární sloupek
Z deníku maminky z Vojkovic
Pondělí: Cože??? Zase pondělí??? Takže budík v 6:30.
To néééé!!! No nic, na poslední chvíli vstávám v 7:10
po několika přeřízení budíku jdu vstát.
Nemůžu!!!
Nejde to!!!!
Prostě nevstanu!!!!
Zavolám do školky, že přijdeme v 10:00.
Ale zítra.
Dneska už to asi nedopadne. Jenže holka je předškolák,
takže maminko, musíš. Tři, dva, jedna,čtvrt, půl, čtvrt
čtvrtiny…..existuje vůbec čtvrt čtvrtiny? Hlavně si
nevzít do ruky telefon a nezkoumám náš slavný a ničím
neohrožený corona virus. Hola hola, školka volá,
volám v růžovém pokoji, kde jsem se přebrodila přes
lego a farmu. Moje dcera si přikryje hlavu a s
naprostým klidem hnípe dál.
Tak to ne!!!
Já taky vstala!!!!!
Vylejzá jak postřelený vorvaň hlavou napřed s větou jak
jsem hrozná a že chce spát. Já taky chtěla spát, když jsi
byla mimino! A Ty sis chtěla v půl 4 ráno hrát. A mami
co je půl čtvrtý?????? Brzo, tolik brzo, že všichni ještě
spí. A kolik je to prstů???? Ach jo….. tohle nemám
šanci vyhrát.
Pouštím pohádku a nálada se lepší s Mickeyho
klubíkem….hop hop hop hop hopity hop. Tady máš
oblečení a oblíkni se. Jenže….tyhle kalhoty škrtěj,
tričko svědí a ponožky šimraj a kalhotky štípou.
Dobře….minutku vydrž jedu do Tesca a koupím Ti
jiný!!! Moje dcera se začne smát a sdělí mi, že jsem prdlá
a že dělám jen kraviny. No tak pardóóóón, já chci po
Tobě jen, aby ses oblékla, vyčistila zuby, učesala a
jdeme do školky….A oblíkej se!!!!!!
Rychle se jdu také obléknout, svážu vlasy do mama
bobku a jdu nastartovat kartáček, který nefunguje,
protože nebyl na nabíječce!!!!!!
Vracím se do obýváku rychlostí Šebrle a pozóóóóór

madam už má skoro půl ponožky. Oblíkej se!!!!!!!! Já už
nemůžu. Pomalu jdu budit jeden a půlročního
následníka trůnu. Ten se jen usměje, otočí se, vystrčí na
mě plínu, narve do pusy věrného přítele DU ( dudlík) a
spí dál. Jsem máma od dvou dětí, školka je za půl
hodiny a ta má jednu ponožku a ten spí. Jestli já spíš
neměla mít psy.
Po výhružkách a vydírání vše dobře dopadne, děti
učesané, oblečené, pohádka dokoukaná, zuby
‘‘vyčistěné‘‘, umyvadlo špinavý od pasty, voda na zemi,
kelímek na zemi a jeden kartáček v koši na prádlo a
druhý jdu hledat.
Můžeme jet……..
Po cestě do školky odpovím na lehkých pár otázek,
úplná brnkačka…..
Mami, co je rosa a jak vznika?
Proč se stromy hejbou?
Proč jsou velké?
Proč je tady sloup a proč je špinavej?
Proč se vstává do školky?
Občas přemýšlím, jestli to není skrytá kamera a
nedělám třeba zkoušky na vysokou školu. Jóóó a mami
jak vznikne duha???????
Když dojdeme do školky, dozvím se, co vše jsme měli
na dnešek mít a rychle vymýšlím, proč to nemáme, a
ostatní rodiče mají. Odevzdám holčičku do rukou
školky a mávám.
Jedeme domů a jedu si odpočinout, vždyť jsem přece
na té mateřské……a víte co? Stýská se mi po té mojí
princezně a těším se, až si zase pro ni půjdu. A budu
čelit dalším otázkám.
A na otázku jedné maminky jak to dělám, že to
všechno zvládám se usměji a říkám….no víte….u nás
jsou ty rána opravdu v pohodě a v klidu ( bože, odpusť
mi jak lžu ).
 maminka z Vojkovic
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Pečeme na Vánoce
Pudinkové sušenky s chutí vanilky a kakaa
Budeme potřebovat:
125g

máslo

50g

moučkový cukr

2 bal. vanilkový cukr
50g

vanilkový pudink

125g

hladká mouka

2 PL

kakao

1. Máslo utřeme s vanilkovým a moučkovým cukrem
do pěny. Postupně přidáme mouku smíchanou s
vanilkovým pudinkem a zpracujeme hladké těsto,
které zabalíme do alobalu a doložíme na půl
hodinu do ledničky.
2. Těsto zpracujeme do válce a ostrým nožem
nakrájíme tenčí plátky, které ukládáme na papírem
vyložený plech na pečení. Vidličkou jemně
zatlačíme do každé sušenky.
3. Pečeme v předem vyhřáté troubě při teplotě 180
stupňů cca 5-8 mnutí. Pokud chcete kakaové
sušenky, stačí přidat kvalitní kakao.

Vánoční punč

Postup

Punč

Všechny ingredience dejte do hrnce a přiveďte skoro k
varu. Jakmile začne tekutina probublávat, odstavte ji z
plotny. Míchejte, dokud
se cukr nerozpustí. Pak
nechte asi deset minut
odležet – ovoce nasákne
chutě punče a ten
mezitím tak akorát
vychladne. Podávejte
ještě horké.

●
●
●
●
●
●

100 ml karibského rumu
100 ml suchého červeného vína
200 ml černého čaje
100 g třtinového cukru
200 ml pomerančové šťávy
šťáva z jednoho citronu

Ovoce

●
●
●
●

pomeranč
citron
sušené ovoce
koktejlová třešně

Přejeme Vám všem

krásné Vánoce a
šťastný nový rok
2021

Obec Vojkovice, tel: 315 792 508-09, e-mail: urad@obecvojkovice.cz, www.obecvojkovice.cz.
Příspěvky uveřejněné ve Zpravodaji od občanů, zástupců spolků nebo jiných organizací se nemusí
shodovat s názory OÚ. Použité foto: archiv OÚ, JSDH Vojkovice, MŠ, p. Hadrava B.
Realizace: funprint.eu
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