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Úvodní slovo
CO SE U NÁS DĚJE………..

Co se týká parkování osobních aut podél místní
komunikace mezi nově vysázenými stromy k lávce
je problematické a vyvolává oprávněné negativní
reakce. Pod lávkou je vyčleněné dlážděné
parkoviště pro cca 15 osobních. Bohužel toto
parkoviště nelze v době stavby využívat, protože
stup na stavbu je zakázaný, neboť by pod lávkou
docházelo ke křížení těžkotonážních aut stavby s
osobními auty. Vlivem počasí a těžké techniky jsou
pod lávkou nánosy bahna v hloubce cca 80cm, což
je pro parkování osobních aut nemožné. Nelze ani
využít jiné soukromé pozemky k dočasnému
parkování osobních aut lidí, kteří dojíždějí do Lužce
za prací. Dohodli jsme se proto, že obec Vojkovice
dočasně umožní po dobu výstavby těmto občanům
podélné parkování na pravé straně cesty k lávce.
Firma před ukončením prací uvede tyto pozemky do
původního stavu, což obec protokolárně převezme.
Zarovná vyježděné koleje a nerovnosti a provede
osázení trávou.

„ Revitalizace Vltavy Vraňany - Hořín“
Téměř rok probíhá na katastru části Bukol u
Vltavy, rozsáhlá akce „ Revitalizace Vltavy
Vraňany – Hořín“. Jedná se o novou stavbu, kdy
má dojít k přírodě blízké úpravě vodního toku s
propojením přilehlých luk a koryta Vltavy . Cílem
této úpravy je zvětšení ( rozšíření) průtočnosti
koryta řeky Vltavy, odstranění koncentračních
hrází ( tzv, „traverz“ u Bukole a Lužce), které
mohou omezovat aktivní průtok Vltavy a
vytvořením bočních ramen. Dalším účelem je
získání prostředí, které se má částečně
přibližovat přírodě a jejímu vývoji. Touto úpravou
by mělo vzniknout významné stanoviště pro vodní
druhy živočichů a rostlin a měla by být posílena
funkce nadregionálního biokoridoru.
( tolik ve zkratce z vodoprávního řízení)
S touto stavbou je spojeno i mnoho dalších
nutných zásahů v této oblasti. Jednou z nich je
nutnost pokácet stromy v úseku stavby, odklon
přepravy vytěženého materiálu, zajištění úklidu
přilehlých komunikací a v neposlední řadě i
podélné parkování osobních aut na místní
komunikaci k lávce.

Stavba bude trvat cca 2 roky, věřím, že tuto pro
mnohé z nás problematickou stavbu přečkáme v
rámci možností v dobrém……
Jana Koberová

Vezmu to popořadě a s jednotlivými kroky vás ve
zkratce seznámím

Plánované akce

Kácení stromů je vždy problematické a v této
oblasti, kdy byly stromy opakovaně zasaženy
povodní a mají už určitý „ věk“ by to bylo z velké
části nutné a žádoucí i bez realizace stavby.
Špatný stav stromů a jejich poškození, usychání a
padání větví zaznamenal každý jistě osobně. Což
je i teď patrné při pohledu na protější břeh Vltavy
ze strany Vraňan a Lužce ( kde kácení kvůli špatně
přístupnému terénu pro techniku nebude
probíhat) Po dokončení stavby je uloženo
zhotoviteli vysázet na katastru Bukole 20 ks
nových stromů topol černý a 20 ks třešní formou
aleje.

Plánované akce na letošní rok
• Výběrové řízení na nákup nádob pro vybavení
sběrného místa
• Zpracovat PD na komunikaci k zahrádkám včetně
stavebního povolení
• Realizovat výběrové řízení na dodavatele stavby
komunikace
• Výstavba kontejnerového stání v Dědibabech
• Umístění herních prvků do Dědibab a Bukole

Doprava vytěženého materiálu musí být vedena
pouze po pozemcích podél toku a za Zálezlicemi
se napojuje na silnici II/101 kdy auta s materiálem
pokračují do pískovny Ilbau v Hostíni.
Úklid komunikace III. třídy za Bukolí ve směru na
Zálezlice probíhá zametací technikou denně,
podle potřeby. Na kontrolním dnu bylo
domluveno, že bude pravidelně probíhat i úklid
místní komunikace k lávce.
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INFORMACE-odpady
Mám na Vás proto malou nebo snad velkou prosbu.

Odpady - sběrné místo

Snažte se prosím třídit opravu důsledně, tak jak
vám to nabízí současný obecní systém. Jedině tak
může dojít k úspoře a nenavyšování poplatku za
systém odpadového hospodářství.

V tomto vydání Zpravodaje vás chceme seznámit s
podmínkami plánovaného Velkého sběrného místa
ve dvoře bývalé mototechny. Za uvedených
podmínek bude sběrný dvůr fungovat
pravděpodobně od května 2021, s tím, že provozní
doba uvedená v provozním řádu je zkušební a může
se dle potřeby a zkušeností změnit. To je v kostce
pás řádků o sběrném dvoře.

Odpady – kanalizace
Letos v dubnu by měl být ukončen roční zkušební
provoz ČOV Vojkovice po intenzifikaci. Po
vyhodnocení zkušebního provozu bude ČOV
Vojkovice připravena kapacitně čistit odpadní vody
od 1 000 EO (ekvivalentních obyvatel).
Od
letošního února jsme do systému odkanalizování,
formou svážení fekálních vozů zapojili i místní
části Křivousy, Dědibaby a Bukol. Vybudování
kanalizace a čistírny v místních částech je
finančně velice náročné a technicky
problematické, neboť v záplavovém území jsou
značná omezení těchto staveb a přísné podmínky v
případě čerpání dotací ( které již několik let ani
vypsány nebyly). Občané na základě smlouvy
uhradí obci stočné a poté jim bude zajišťován
odvoz odpadních vod na čistírnu Vojkovice.

Odpady – popelnice
Ačkoliv byl 23.12.2020 schválen nový zákon o
odpadech, nemuseli jsme pro letošní rok změnit
výši poplatku a změnit systém nakládání s odpady v
naší obci. Nový zákon nastavuje podmínky pro
maximální třídění odpadů a tím i snížení produkce,
což vede i ke snížení ukládání odpadu na skládky.
Pro letošní rok „ začínáme " na čísle 200 kg na
občana za rok. Tato taxa budu zohledněna při
ukládání odpadu na skládku a vše,
co bude nad uvedených 200 kg bude placeno v
jiném režimu a ukládka bude podstatně dražší.

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO MÍSTA (dále jen SMV)
1.Základní údaje o zařízení
Název zařízení :

Sběrné místo Vojkovice („SMV“)– dvůr areálu čp. 69

Vlastník zařízení: Obec Vojkovice, sídlo Obecní úřad Vojkovice čp. 137, 277 44 Vojkovice,
IČO: 00237299
Provozovatel zařízení : Obec Vokovice
Pověřená osoba :
Důležitá telefonní čísla : HASIČI 150, ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155, POLICIE 158
OÚ VOJKOVICE 315 792 508 – 09
OTEVÍRACÍ DOBA KAŽDÝ LICHÝ TÝDEN
Březen – říjen

úterý 15 – 18 hodin

Listopad – únor:

sobota 9 – 12 hodin

sobota 9 – 12 hodin

2.Účel zařízení
Sběrné místo slouží k dočasnému odložení odpadů, bezplatně pro občany obce Vojkovic, Křivous, Dědibab, Bukole, kteří
mají trvalý pobyt na území obce, rovněž i chalupářům, kteří mají zaplacen poplatek za provoz systému shromažďování
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňovaní komunálních odpadů. Bezplatně mohou tito občané uložit množství
odpadu, které odpovídá platné, obecně závazné vyhlášce o systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání,
odstraňovaní komunálních odpadů
Sběrné místo neslouží pro podnikatele ani pro občany z okolních obcí!
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3.Povinnost obsluhy zařízení
• Identifikovat každého občana, který přiváží odpad
• Vést průběžnou evidenci převzatých odpadů dle Provozního řádu
• Nepřijímat odpad, který neodpovídá přesné specifikaci odpadů v Provozním řádu nebo se jedná o odpad
neznámého charakteru
• Zabezpečit ukládání odpadu do určených kontejnerů, nádob nebo míst k tomu určeným Provozním řádem
• Zabezpečit odpad u kterého by mohlo dojít k výluhům před deštěm
• Neprodleně ohlásit každou skutečnost, která by mohla ohrozit zdraví nebo životní prostředí, způsobit požár či
technologické závady provozovateli.
• Odpovědně zajišťovat/hlásit na OÚ potřebné vývozy nashromážděného odpadu
• Udržovat čistotu a pořádek pro bezpečný provoz SMV
• Po skončení provozní doby zajistit uzamčení areálu.
4.Povinnost občanů
• Do prostor sběrného místa vstupují návštěvníci POUZE za účelem odložení odpadu, odpovědnost za
přítomné děti nese doprovázející osoba
• Návštěvníci mají povinnost prokázat se obsluze sběrného místa platným OP
• Návštěvníci mají povinnost jednotlivé druhy objemného odpadu v rámci možností rozebrat na menší části
• Návštěvníci mají povinnost jednotlivé komodity náležitě roztřídit a dbát pokynů obsluhy SMV
• Návštěvníci mají povinnost s obsluhou vyplnit a podepsat Evidenční list odpadu!
• Návštěvníci sami, bez vyzvání nevstupují do prostor sběrného místa, kde dochází k ukládání odpadů (plechových hal )
5.Ve sběrném místě lze odkládat tyto odpady
- KOVY : železný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky, hrnce atd.
- ELEKTRO : Velké spotřebiče - televize, rádia, PC, nefunkční sporáky, pračky, myčky, sušičky,
mikrovlnné trouby, chladničky, mrazničky, klimatizace, vinotéky, apod.
Malé spotřebiče – topinkovače, fény, kulmy, mixéry, kávovary,kalkulačky, telefony, elektrické hračky apod.
- NEBEZPEČNÉ ODPADY : zbytky barev, laků, lepidel, úklidových chemikálií, léky, spreje,
autobaterie, monočlánky všech druhů pro domácnost, zářivkové trubice, motorové oleje, apod.
- JEDLÉ OLEJE – v dobře uzavřené neporušené nádobě/lahvi
- KOMPOSTOVATELNÝ BIO ODPAD pouze v době, kdy neprobíhá v obci svoz BIO od prosince do března : ze zahrádek,
listí, větve, vánoční
stromky, apod.
- ZEMINA ZE ZAHRAD, PLAST, SKLO, PAPÍR,KOVOVÉ OBALY, TEXTIL, NÁPOJOVÉ KARTONY
- PNEUMATIKY: a) pro osobní automobil, malá zahradní technika, z jízdních kol,
b) 1 trvale žijící osoba = 4 kusy ročně
- OBJEMNÝ ODPAD:
musí odpovídat běžné provozní obnově domácnosti v čp.
- starý nábytek - skříně, postele, židle, křesla, matrace, sedací soupravy, apod.
- podlahová krytina - koberce, linolea, plovoucí i vinylové podlahy ,
- dále umyvadla, toalety, pisoáry, sprchové kouty, vany, PVC trubky
6.Monitorování provozu zařízení
Při dodržování veškerých platných předpisů nebude mít zařízení SMV žádné škodlivé vlivy na životní prostředí. Obsluha
musí minimálně 2x týdně odpovědně kontrolovat těsnost veškerých sběrných nádob, záchytných van a všech
kontejnerů, ve kterých jsou umístěny tekuté odpady a nebezpečné odpady.
Jakékoliv poškození shromažďovacích nádob obsluha nahlásí na OÚ Vojkovice, tel. 315 792 508 – 09. Dále bude obsluha
vizuálně kontrolovat 1 - 2x týdně neporušenost pevných nebezpečných odpadů (televizory, lednice, zářivkové trubice
apod.).
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O jakýchkoliv závadách na shromažďovacích prostředcích a zařízeních SMV, vyhotoví obsluha zápis do provozního
deníku a bezprostředně nahlásí tuto skutečnost na OÚ Vojkovice.
7. Opatření k omezení negativních vlivů zařízení a opatření pro případ havárie
Prakticky největší riziko je spojeno se skladováním kapalných NO.
Tyto jsou však skladovány ve specifických nádobách uložených na záchytné vaně, která má minimálně stejný objem,
jako je objem nádoby uložené na bezodtokové záchytové vaně pro případ úniku jakýchkoliv kapalin.
Po dobu normálního provozu se nepředpokládá žádný negativní vliv na životní prostředí. Pouze v jarních a letních
měsících je zde velká pravděpodobnost šíření zápachu z biologického odpadu (nebo objemného odpadu. V takovém
případě je obsluha povinna zajistit svoz v nejbližším možném termínu dle dispozic dodavatele služeb, aby nedocházelo
k obtěžování zápachem občany, v bezprostředně sousedních nemovitostech.
Celý areál SMV je oplocen a uzamčen, aby nemohlo dojít k nedovolenému vniknutí do areálu. Kancelář, plechové haly a
uzavíratelné skladovací kontejnery jsou rovněž uzamčeny proti nedovolenému vniknutí. V 95% manipulační plochy
SMV je asfaltová a betonová zpevněná plocha. V případě úniku nebezpečných tekutých odpadů v prostoru SMV je
obsluha povinna přivolat HASIČE 150 a pokusí se v rámci vlastních možností snížit následky havárie použitím
universálních prostředků na řešení běžných i havarijních úniků.
Na havárie menšího rozsahu je ve SMV k dispozici sypký úklidový sorbent, lopata, koště, rukavice, pytle na použitý
sorbent. Obsluha je na práci s nimi náležitě proškolena dle platných směrnic a postupuje podle návodu k použití.
8.Bezpečnost provozu a ochrana životního prostředí
V prostoru SMV platí zákaz kouření, manipulace s otevřeným ohněm a zapalování jakéhokoliv odpadu a materiálu. Při
náhodném vzniku požáru je nutné provést zásah ručním hasícím přístrojem a v případě potřeby přivolat požární
pomoc na lince 150. Obsluha má vždy k dispozici mobilní telefon. Obsluha je dále povinna používat všechny dostupné
bezpečnostní pomůcky a prostředky a zacházet s odpadem natolik šetrně a opatrně, aby nedošlo k poškození zdraví lidí
a životního prostředí.
Každá mimořádná událost v prostoru SMV se musí neodkladně hlásit provozovateli. V případě vzniku drobných
poranění je v kanceláři umístěna lékárnička první pomoci. V zimních měsících zajišťují obslužnost zpevněné plochy
zaměstnanci obce nebo pověřená obsluha SMV. Úklidové pomůcky (lopaty,hrabla,košťata) a posypový materiál je k
dispozici na určeném místě v prostorách areálu čp. 69.
Obsluha je povinna procházet školením bezpečnosti práce a dodržovat základní ustanovení bezpečnosti práce na
pracovišti.
Areál SMV je monitorován kamerovým systémem!
Jana Koberová,starostka obce Vojkovice
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KULTURA

Mateřská škola v době uzavření - online a off-line
výuka

Vážení občané,
současná koronavirová situace nám nedovoluje
plánovat plnohodnotně kulturní akce, na které
jsme v průběhu roku zvyklí, které se staly již
tradicí.

Vážení rodiče a přátelé školky,
i když nám vláda mateřskou školu zavřela, snažíme se
vzdělávat i na dálku. S předškolními dětmi jsme tedy
zahájili on-line a off-line výuku.

Nechceme však usnout na vavřínech a v
případě „zázraku“ a rozvolnění situace, chceme
být v rámci možností připravení. Vzhledem k
tomu, že může být problematické zajistit
organizaci našich tradičních akcí
prostřednictvím různých zábavných agentur,
bude důležitá pomoc Vás občanů, především
rodičů, abychom pro místní děti zajistili pěkné
dny plné zážitků.

Vídáme se jednou týdně za pomoci tabletů, počítačů a
chytrých telefonů.
Je to pro nás všechny novinka a proto musím
pochválit naše děti, že si s těmito technickými
hračkami rozumí .
Při off-line výuce děti plní praktické úkoly jako jsou
např. poslechy pohádek, kreslení, vyplňování
pracovních listů a grafomotorická cvičení.
Díky tomuto způsobu vzdělávání jsme s dětmi a jejich
rodiči v neustálém kontaktu a věříme, že toto období
nebude mít dlouhého trvání a opět se společně
shledáme ve školce.

Tady je plán akcí, pokud budou zrušena
karanténní opatření a vše bude zase v normálu.
Plán akcí na ½ roku
Duben – tradiční pálení čarodějnic – na
prostoru za MŠ Vojkovice. V rámci pálení
čarodějnic plánujeme zařadit do programu i
soutěže pro děti a odvážlivce z řád dospěláků.
Samozřejmě čarodějnice v maskách budou
vítány a oceněny. Občerstvení dle možností a
dané situace.

Chtěla bych také poděkovat rodičům za spolupráci,
vstřícnost
a trpělivost při on-line i off-line vyučování.
Zůstaňte pozitivní, chraňte se, buďte k sobě
ohleduplní a hlavně zdraví.

Květen – 5.5. – dětský den na hřišti ve
Vojkovicích. Tradiční soutěže o body, které si
děti vymění za ceny v našem stánku. Večer
posezení – s kytarou/ drnkačky/ zábava.

Kolektiv MŠ

Připravujeme zájezd do divadla!!!!!
SESTRA V AKCI - letní scéna hud.divadla
Karlín (Letňany) 23. 7. 2021 od 19 hod.
Lení kino 2021: 5. 6. a 30. 7. 2021
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Společenská kronika
Jubilanti

Vánoční dárky pro Motol
PŘEDÁVÁNÍ VÁNOČNÍCH DÁRKŮ VE

( ½ roku)

Emilie Straková

Jitka Dědičová

Miloslava Koutková

Blažena Christová

Josef Rajšl

Anna Bláhová

Irena Bílková

Hana Rajšlová

Růžena Fraňková

Karel Minář

Miroslav Křenčil

Antonín Petržilka

Květoslava Tvrdíková

Petr Linhart

Božena Kolaříková

Jiřina Frýdlová

Augustin Houf

Helena Jandová

FN MOTOL PRAHA
NA
HEMATOLOGICKO-ONKOLOGICKÉM ODDĚLENÍ
Společně jako každý rok v předvánočním čase, tak ani
ten minulý jsme nezapomněli obdarovat ty
nejstatečnější bojovníky a bojovnice
z hematologicko-onkologického oddělení ve fakultní
nemocnici v Motole. Z hygienických a
bezpečnostních důvodů bohužel nebylo možné
osobní předání dětem přímo na pokojích. A tak jsme
všechny dárečky nechaly sestřičkám, které později
dětem vše předaly. OBROVSKÉ DÍKY patří všem, kteří
tuto každoroční akci podpořili o to více je třeba si
vážit všech dobrých lidí, kterým v této nelehké době
není lhostejný osud těch nejmenších bojovníků.

Josef Roub
Všem občanům, kteří oslaví své významné životní
jubileum přejeme hodně štěstí, zdraví a elánu do
dalších roků.

DĚKUJEME, Mgr. Liliana Poláková, Gabriela
Svobodová, Alexander Stolpovskych, Iveta Hlaváčová,
Lenka Císařová (MŠ Vojkovice), Obec Vojkovice.

Noví občánci Vojković (2020-2021)
Anna Balounová

Viktor Pohl

Teodor Samko

Alexandr Laciný

Filip Grätz

Andreas Lukášek

Gabriela Martináková

Gabriela Jakoubková

I pro letošní rok 2021 máme v plánu v adventním
čase podpořit děti z hematolo-onkologického
oddělení drobnými vánočními dárky. Pokud by jste se
k nám chtěli přidat, kontaktujte telefonicky paní
Remšíkovou 776/459894 nebo emailem na,
remsikova@obecvojkovice.cz. Rádi poskytneme
podrobnější informace. Děkujeme, vážíme si Vaší
podpory.

Vojtěch Podracký
Našim novým občánkům přejeme do života hodně
štěstí, zdraví a radosti. Od loňského roku jsou
nastavena vládní opatření, omezující různé tradiční
obecní akce. V této době není možné uskutečnit
tradiční vítání občánků. Po zmírnění současných
opatření vás rádi přivítáme do naší obce.
Opustili nás
Peter Biskupič

Štefan Dobroděj

Brigita Frátriková

Eva Hildebrandová

Dagmar Macháčková

Vratislav Postránecký

Václav Purnoch

Ing. Marian Fišer

Růžena Tóthová

Ladislav Kapr

Jaroslav Novák

Ladislav Staněk

Vyjadřujeme upřímnou soustrast všem rodinám.
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Soutěž BEAUTY GIRL

SPORT

Naše finalistky 15+ ze soutěže Beauty girl junior byly
přizvány do projektu (pod záštitou Miss Czech republic
a Slzí patronky Karolíny Kopincové - Miss World Czech
republic 2020 společně s Nadačním fondem Slza
zvířat), který vznikl na podporu a propagaci
partnerských zvířecích útulků. Bohužel díky nelehké
Covidové a epidemické situaci tato dlouho plánovaná
akce musela být na poslední chvíli zrušena. Nicméně
naše krásky z Beauty girl junior, Valentýna Kouglová,
Markéta Remšíková a Vanesa Vrbovcvá společně s TOP
hosteskou Nadačního fondu Slza zvířat Adélou
Slukovou, nafotily pod vedením profi fotografa Lukáše
Wolfa sérii krásných fotografií, při kterých oblékly
nádherné společenské a svatební šaty. VELKÉ DÍKY
patří ženichovi, kterým se na jeden den stal Daniel
Sekanina, talentovaný, charismatický mladík z řad
budoucích fotomodelů, který už od začátku
neodmyslitelně patří k naší soutěži. Celý fotící a
natáčecí den byl pro všechny velice náročný a úžasný
zároveň. DĚKUJEME všem zúčastněným. Fotografie, na
kterých dívky oblékly svatební a společenské šaty,
budou brzy k vidění na webových stránkách uvedených
salonů.
Za zapůjčení svatebních a společenských šatů,
děkujeme, Ateliér Monica – Veltrusy a půjčovna
svatebních a společenských šatů Hortenzie – Kralupy.

PŘIJĎTE SI KOPNOUT
(až to situace dovolí)
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, dle platných nařízení.
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

_________________________________________________________

DŮLEŽITÁ INFORMACE!
I přes neutěšenou aktuální situaci ohledně pandemie,
plánované finále naší soutěže stále platí. Vše
samozřejmě bude záležet na aktuální epidemické
situaci a vládních opatřeních. Finále bude probíhat za
zpřísněných bezpečnostních a hygienických předpisů,
bez diváků a bohužel i rodinných příslušníků. Všem
moc děkujeme za pochopení a věříme, že další ročník
soutěže snad proběhne v režimu, na který se všichni
nedočkavě těšíme.
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Literární sloupek
Z deníku maminky ......

Řev, křik, ležení na zemi, kopání a takové to bojové
umění ručičkama, kdy Vás těch 15 kilo snaží
odstrčit.

Konečně usedám po delší době k PC a po uspání
dravé a nebezpečné zvěře otvírám lááhev ….teda
sešit s matematikou.

A víte co?
Proč já se vlastně dětí nezeptám na některé věci.
A tak se otáčím a odchytávám si děti. Pojďme se
tedy podívat do mozečku dětí.

Ano, s matematikou.
A tak tedy zírám do sínus,kosínus a tangenc bo
co to tady čtu a najednou mě něco napadlo.
Neustále vzpomínám na to, jak mi každý říkal, tohle
se nauč, budeš to potřebovat a v životě se ti to hodí.
A tak jsem si tedy dneska vzpomněla.

První má otázka byla. Kdo je to starostka????? Vy
víte? Děti ano. Je to babička, která sedí ve velkém
bílém baráku a hlídá. A víte, co hlídá??? Já už vím.
Hlídá dědu. Neskutečné co???Také jste si mysleli,že
starostka má na starosti obec? Ne ne, sedí a
kontroluje dědu ( asi ,aby nešel do hospody, nevím).

Opravdu to fungovalo!!!!!!!
Náš syn se válel na zemi vzteky a kopal
nožičkama…..a já najednou vykřikla…

Druhá otázka, proč nemůžu vyhazovat odpadky na
zem????? Víte? Nevíte? Děti ano. Kdybychom házeli
na zem odpadky dala by nám starostka na prdel.
No….ještě stále nechápete? Prostě neházejte
odpadky na zem, nebo dostanete vyloženě na
prdel!!!!!!!

• áááá na druhou
• bééé na druhou rovnááá se cééé na druhou.
A najednou ticho…úplné ticho, že i pes na mě
koukal jak mokrý džííny v zimě a kočka si přestala
škrábat drápy (vo gauč!!!!!!)

A víte, proč se třídí odpad? Nevíte? Já už teď ano.
Ptala jsem se dětí. Protože by byl ten pán na tom
autě naštvaný. Takže prosím Vás, třiďte odpad, ať
zbytečně nenervujeme popeláře. Děti prostě mají
jasno a já už teď také. Nepotřebujete vzoreček, jen
se zeptejte…………..oni vědí, odpoví a mají ve všem
jasno.

Hrobové ticho až mě to děsilo.
Neskutečné opravdu to funguje!!!!!
Takže moje rada 15tiletým: učte se….budete to
potřebovat. Až se Vaše dítě začne vztekat,
jednoduše vytáhnete vzorec pána Pythágora a máte
po problému.

Já osobně nedokážu žít bez věty mé dcerky ‘‘mami,
ty to vůůůbec nechápeš“.

Stejně, když vzpomínám na školu napadne mě
spousta věcí, které věřím, že k něčemu byla, ale v
životě????? Třeba taková hudební výchova…….já
když začnu zpívat, tak mi dcera řekne, ať mlčím.
Můj syn dokonce začal brečet, když jsem zazpívala.
Nebo takový tělocvik, výtvarná výchova??? Napadá
mě,proč jsme někdy neměli v rozvrhu předmět
PSD:Psychologie dětí.

K.

Jůůůů…dokáže si představit, že by si Vám teď
lehlo dítě na zem a Vy byste dokázali nějakou
kouzelnou psychologickou pomůckou zajistit klid a
pohodu v obchodě? Nebo když dítě nechce 5 let
spát a Vy byste ho uměli jako psychologové z
povinné školní docházky uspat? Moje dcera se často
ptá na otázky, které mě dostávají do kouta a
přemýšlím, jak odpovědět, abych byla taková tamoje máma to ví.
Občas když jdu ze školky tak přemýšlím, co si asi
děti myslí, jak to myslí a proč my maminky občas
neumíme myslet tak,aby nevznikaly přesně takové
ty situace, které známe. A známe je určitě všichni.
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INFO - ZŠ

INFO - ostatní

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021 - 2022 ZŠ Veltrusy

Sběr nebezpečných odpadů

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021- 2022 se koná ve
středu 14. dubna 2021 od 13.30 do 18 hodin v budově
ZŠ Veltrusy.

Vojkovice

9:30 - 10:10

Křivousy

10:15 - 10:25

Bukol

10:30 - 10:50

Dědibaby

11:00 - 11:20

24. dubna 2021 (sobota)

K zápisu se dostaví děti narozené v době od 1. 9 . 2014
do 31. 8. 2015 a starší, které dosud školu nenavštěvují
(včetně dětí, které získaly při loňském zápise odklad).

• Svoz BIO odpadů začíná 6. 4. 2021.

Zápis je povinný i pro děti, jejichž rodiče budou
žádat o odklad školní docházky. Rovněž je zápis
povinný pro děti, které mají odloženou školní
docházku z loňského školního roku.

• Připravujeme přistavení velkoobjemových
kontejnerů na duben 2021.

USNESENÍ zastupitelstva 10 -12/20

Vezměte si s sebou rodný list dítěte a občanský
průkaz rodiče.
Bližší informace k organizaci a průběhu zápisu budou
nejpozději 16. 3. 2021 zveřejněny na webových
stránkách školy - www.skola.veltrusy.cz .

U S N E S E N Í č . 5 / 2020
ze zasedání zastupitelstva obce Vojkovice , konaného
dne 29.10.2020 v zasedací místnosti oú Vojkovice.

Mgr. Světlana Racková, ředitelka školy

Zastupitelstvo obce schvaluje

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1/5 – 2020 Zastupitelstvo obce schvaluje program
dnešního zasedání zastupitelstva obce

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021-2022 ZŠ Lužec n. Vlt.

2/5 – 2020 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění
záměru nabídky prodeje pozemků v k.ú. KŘIVOUSY :
p.č. 752/77 o výměře 3 710 m2, p.č. 809/81 o výměře
37 m2, p.č. 840/76 o výměře 810 m2 , p.č. 914/4 o
výměře 1 515 m2,p.č. 914/6 o výměře 1 521 m2 p.č.
940/2 o výměře 370 m2 , p.č. 895/ 140 o výměře 319
m2 , p.č. 957/2 o výměře 153 m2 , p.č. 752/79 o
výměře 6 614 m2 , p.č. 752/76 o výměře 759 m2 , p.č.
752/80 o výměře 1 m2 , p.č. 840/77 o výměře 9 m2 ,
p.č. 691 o výměře 1 116 m2 , p.č. 840/7 o výměře 370
m2 , p.č. 840/8 o výměře 151 m2 , p.č. 840/9 o výměře
471 m2 , p.č. 840/45 o výměře 473 m2 , p.č. 840/54 o
výměře 381 m2 , p.č. 840/67 o výměře 178 m2 , p.č.
840/74 o výměře 32 m2 , p.č. 895/88 o výměře 137 m2 ,
p.č. 942 o výměře 928 m2 v k.ú. Vojkovice u Kralup :
p.č. 334/2 o výměře 952 m2 , p.č. 331/4 o výměře 119
m2, p.č. 333/3 o výměře 162 m2 , p.č. 137/16 o výměře
282 m2 , p.č. 333/2 o výměře 22 m2. Cena za 1m2 činí
100,-Kč.

V případě prezenčního zápisu, proběhne zápis v
budově Základní školy Lužec nad Vltavou
ve středu 7. dubna 20219 od 14.00 do 18.00 hodin
a v sobotu 10. dubna 2021 od 9,00 do 13,00 hodin.
V případě online zápisu budou veškeré informace zde,
na této stránce s dostatečným předstihem. Termín
zápisu bude od 1. dubna 2021. Motivační část zápisu
bude pro děti realizována v termínu, který nám
ministerstvo zdravotnictví a školství umožní.
Prezenční zápis do první třídy 7. dubna 2021 a 10.
dubna 2021
K zápisu se dostaví zákonný zástupce spolu s dítětem,
které splňuje zákonné podmínky pro přijetí do první
třídy základní školy. .tělesně nebo duševně vyspělé,
má zákonný zástupce možnost zažádat o odklad
školní docházky.

3/5 – 2020 Zastupitelstvo obce schvaluje podání
žádosti o dotace z programu MMR DT 117d8210 E –
rekon. a přestavba veřejných budov – čp 69 ve
Vojkovicích dle PD

Bližší informace na telefonu 315 691 270 .
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021 - 2022 -

4/5 – 2020 Zastupitelstvo obce schvaluje podání
žádosti o dotace z programu MMR DT 117d8210Hpodpora budování a obnovy míst aktivního a
pasivního odpočinku – rekonstrukce povrchu
víceúčelového hřiště ve Vojkovicích

ZŠ Hostín u Vojkovic
Zápis do 1. ročníku ZŠ se koná ve středu 14. dubna
2021 od 14:00 do 17:00 hod
v budově školy.
Tel.: 733 720 590
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5/5 – 2020 Zastupitelstvo obce schvaluje podpis
příkazní smlouvy č. 2310202001 s TNT na projekt
Rekonstrukce společenského sálu obecní budovy v čp.
69 v obci Vojkovice

6/5 – 2020 Zastupitelstvo obce schvaluje příkazní
smlouvu s TNT č. 2310202002 na realizaci projektu
Rekonstrukce povrchu sportoviště v obci Vojkovice

stavebního zákona za použití ust. § 43 odst. 4 stavebního
zákona, v souladu s ust. § 171 – 174 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 13 a § 16
a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti

7/5 – 2020 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové
změny č.4/2020
8/5 – 2020 Zastupitelstvo obce schvaluje podzimní
výsadbu dle cenové nabídky firmy Jelínek Veltrusy.

Zastupitelstvo obce ukládá

ze zasedání zastupitelstva obce Vojkovice , konaného dne
24.11. 2020 v zasedací místnosti oú Vojkovice

6/6 – 2020 Zastupitelstvo obce UKLÁDÁ pořizovateli:
- zajistit po nabytí účinnosti Změny č. 1 Územního plánu
obce Vojkovice povinnosti vyplývající z ustanovení § 165
stavebního zákona a z § 14 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o
územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti, zajistit vyhotovení územního plánu zahrnující
úplné znění po vydání změny č. 1; zaslat registrační list
Krajskému úřadu Středočeského kraje ve smyslu
ustanovení § 162 stavebního zákona.

Zastupitelstvo obce schvaluje

Zastupitelstvo obce bere na vědomí

1/6 – 2020 Zastupitelstvo obce schvaluje program
dnešního zasedání zastupitelstva obce

8/6 – 2020 Zastupitelstvo obce bere informace o odpadech
a jejich cenách na r.2021 na vědomí

2/6 – 2020 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků
p.č. v k.ú. Křivousy : p.č. 752/77 o výměře 3 710 m2, p.č.
809/81 o výměře 37 m2, p.č. 840/76 o výměře 810 m2, p.č.
914/4 o výměře 1 515 m2, p.č. 914/6 o výměře 1 521 m2 ,
p.č. 940/2 o výměře 370 m2, p.č. 895/ 140 o výměře 319
m2, p.č. 957/2 o výměře 153 m2 , p.č. 752/79 o výměře 6
614 m2, p.č. 752/76 o výměře 759 m2, p.č. 752/80 o
výměře 1 m2 , p.č. 840/77 o výměře 9 m2, p.č. 691 o
výměře 1 116 m2, p.č. 840/7 o výměře 370 m2 , p.č. 840/8
o výměře 151 m2, p.č. 840/9 o výměře 471 m2, p.č.
840/45 o výměře 473 m2 , p.č. 840/54 o výměře 381 m2,
p.č. 840/67 o výměře 178 m2, p.č. 840/74 o výměře 32 m2 ,
p.č. 895/88 o výměře 137 m2, p.č. 942 o výměře 928 m2

U S N E S E N Í č .7 / 2020

Zastupitelstvo obce bere na vědomí
9/5 – 2020 Zastupitelstvo obce bere na vědomí stavební
informace
10/5 – 2020 Zastupitelstvo obce bere informace na
vědomí
U S N E S E N Í č . 6 / 2020

ze zasedání zastupitelstva obce Vojkovice , konaného dne
15.12.2020 v zasedací místnosti oú Vojkovice
Zastupitelstvo obce schvaluje
1/7 – 2020 Zastupitelstvo obce schvaluje program
dnešního zasedání zastupitelstva obce
2/7 – 2020 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na
r. 2021 schválený na paragrafy
5/7 – 2020 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové
změny č.6/2020
7/7 – 2020 Zastupitelstvo obce schvaluje vyrovnaný
rozpočet MŠ Vojkovice na r.2021

Pozemky v k.ú. Vojkovice u Kralup: p.č. 334/2 o výměře 952
m2,p.č. 331/4 o výměře 119 m2, p.č. 333/3 o výměře 162
m2, p.č. 137/16 o výměře 282 m2, p.č. 333/2 o výměře 22
m2 společnosti České štěrkopísky za cenu 100,-Kč

Zastupitelstvo obce pověřuje
4/7 – 2020 Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k
provedení poslední rozpočtové změny v závěru roku 2020
dle skutečného plnění rozpočtu

3/6 – 2020 Zastupitelstvo obce schvaluje vyvěšení návrhu
rozpočtu na r.2021

Zastupitelstvo obce stanovuje

7/6 – 2020 Zastupitelstvo obce schvaluje oslovit firmu AK
Stavby, zajistit jejich prostřednictvím sondy a opravu bytu
č. 3 v čp.28

3/7 – 2020 Zastupitelstvo obce stanovuje výši stočného za
1m3 odkanalizované odpadní vody ve výši 53, 70 Kč / m3.
Občané z místních částí dostanou od obce smlouvu na
zajištěn í svozu a likvidace odpadních vod za solidární cenu
53,70 Kč/ m3 a 35m3 na osobu. Bude probíhat ve stejném
režimu jako u občanů Vojkovic.

Zastupitelstvo obce potvrzuje
4/6 – 2020 Zastupitelstvo obce POTVRZUJE v souladu s
ust. § 54 odst. 2 stavebního zákona ověření souladu Změny
č. 1 Územního plánu obce Vojkovice s Politikou územního
rozvoje ČR ve znění 1., 2. a 3. aktualizace, se Zásadami
územního rozvoje Středočeského kraje ve znění 2.
aktualizace, se stanovisky dotčených orgánů a se
stanoviskem KÚ Středočeského kraje, odbor územního
plánování a stavebního řádu, ze dne 29.07.2020 pod č.j.:
106483/2020/KUSK

Zastupitelstvo obce bere na vědomí
8/7 – 2020 Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o
změně výše regulovaného nájemného za plynárenské
zařízení od 1.1.2021
Zastupitelstvo obce jmenuje
6/7 – 2020 Zastupitelstvo obce jmenuje inventar. komisi ve
složení: D.Hubička, L.Dvorský, P.Tobiáš a náhradník
A.Šabouk.

Zastupitelstvo obce vydává
5/6 – 2020 Zastupitelstvo obce VYDÁVÁ formou opatření
obecné povahy Změnu č. 1 ÚP obce Vojkovice, jako
příslušný správní orgán, ve smyslu ust. § 6 odst. 5 písm. c)
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Připravuje se instalace Z-BOXU "Zásilkovny" do naší
obce

VELIKONOČNÍ RECEPT
Zaručeně nejlepší "boží milosti" ze
zakysané smetany
SUROVINY
300 g hl. mouka
70 g máslo
2 PL cukr
moučka
2 ks žloutky
6 PL zakysaná
smetana
2 PL rum
špetka soli
1.Všechny
suroviny zpracujeme v misce na jemné těsto.
Pokud je nutné, přidejte ještě zakysanou
smetanu.
2.Těsto rozválíme na požadovanou tloušťku a
nakrájíme malé obdélníky.
3.Do středu každého obdélníka uděláme
rádýlkem řez, přes který provlékneme kraje.
4.Smažíme v dostatečném množství oleje
dozlatova a na talíři je poprášíme moučkovým
cukrem.

Přejeme Vám krásné VELIKONOCE…
a zůstaňte prosím
o svátcích doma!!!
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