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Informace pro občany

Úvodní slovo starostky

V jarním vydání Zpravodaje jsme vás informovali o
plánovaných investičních akcí, z nichž jsme některé
již zrealizovali nebo se brzy dokončí.

Vážení občané,
v tomto čísle Zpravodaje vám přinášíme především
informace o plánovaných prázdninových akcích a taky
některé tradiční rubriky a články k zamyšlení. Přeji
vám příjemné prožití léta, prázdnin i dovolených.
Odpočívejte a čerpejte sílu ve všem, co máte rádi a co
vás dělá šťastnými, ať se po prázdninách všichni ve
zdraví a klidu zase potkáme.

SBĚRNÝ DVŮR
Bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele
kontejnerů a nádob na tříděný odpad, ale
nepřihlásila se žádná firma. Muselo být vypsáno 2.
výběrové řízení, do kterého se přihlásily 2 firmy.
Jedna byla vybrána a podepsala se smlouva o
dodávce kontejnerů, která v těchto dnech probíhá. K
dispozici bude také štěpkovač, aby bylo možné větve
zpracovávat přímo na místě sběrného dvora. Sběrný
dvůr bude oficiálně otevřen pro veřejnost od září.

Jana Koberová, starostka obce

DOTACE
V letošním roce jsme podali 2 žádosti o dotace z
dotačních programů Ministerstva pro místní rozvoj
( MMR).

KOMUNIKACE K ZAHRÁDKÁM
V tuto chvíli je připraven projekt a čekáme na
vydání stavebního povolení. Okamžitě po získání
stavebního povolení bude vypsáno výběrové řízení
na zhotovitele stavby. Výstavbu bychom chtěli
realizovat ještě letos na podzim.

1. Z dotačního titulu Podpora budování a obnovy
míst aktivního odpočinku byly vyhodnocena naše
žádost na Rekonstrukci a obnovu veřejného
sportoviště v obci Vojkovice. Přidělení dotace naší
obci bylo schváleno. V rámci tohoto projektu bychom
chtěli vyřešit a rekonstruovat jihovýchodní část
sportovního areálu, kde je v současnosti již
nevyhovující „ umělka“ a nevyužitý prostor na
asfaltové ploše. Získáním dotace postavíme v
jihovýchodní části sportovního areálu víceúčelové
hřiště na tenis, volejbal, nohejbal, florbal, malou
kopanou a streetbal. Dojde k oplocení a částečnému
uzavření této strany areálu. Rozšíří se tak nabídka
sportovních aktivit pro občany.

V květnu proběhla úprava kontejnerového stání v
Dědibabech, pokládkou dlažby a výstavbou
betonové zídky .
V květnu se prováděla úprava prostoru pro
vytvoření dětského mini hřiště v Dědibabech. Bylo
nutné zajistit prořezání vzrostlých stromů a úpravu
terénu. Dodatečně bude osazena lavička a
odpadkový koš.

2. V rámci vypsaných dotačního titulů jsme podali
žádost také z programů MMR na akci

Dětské hřiště v Bukoli bylo také doplněno o drobné
herní prvky a i tady bude nutné provést prořez a
ošetření vzrostlých stromů.

„ Rekonstrukce části objektu čp. 69 „ ve Vojkovicích.
V přízemí nebytových prostor objektu by byla
zrekonstruována dílna a zázemí pro zaměstnance a v 2.
patře objektu nebytových prostor se uvažovalo o
společenském sálu pro různé obecní využití. Na tuto
akci jsme však dotaci nezískali. Pokud budou stejné
dotační tituly vypsány v podzimním kole, bude
zastupitelstvo rozhodovat o podání žádosti na podzim.
Současná situace a opatření v rámci pandemie však
zásadně zasáhly do kulturního a sportovního dění v
každé obci. Ze strany občanů se minimalizoval zájem
aktivně se podílet na organizaci a pořádání sportovních
a kulturních akcí, které však s hrstkou dosud aktivních
dobrovolníků nelze realizovat.

V rámci úpravy zeleně byly odfrézovány pařezy po
kácení stromů v Dědibabech, Křivousích a Bukoli.
ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD ( ČOV)
V polovině května mělo dojít k ukončení ročního
zkušebního provozu a ČOV měla být předána do
užívání k běžnému provozu. Při místním šetření
byly zjištěny některé drobné „ vady na kráse“ naší
ČOV, od ledna t.r. začaly navážet fekály z místních
částí, tak byl zkušební provoz prodloužen o jeden
rok do dubna 2022.
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Usnesení zastupitelstva obce
2/3 – 2021 Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku
J.Kougla jako vítěznou nabídku výběrového řízení
na Velké sběrné místo v obci Vojkovice – kontejnery

Usnesení č. 1/2021 ze dne 12.1.2021
Zastupitelstvo obce schvaluje

3/3 – 2021 Zastupitelstvo obce schvaluje podpis
kupní smlouvy na zajištění dodávky kontejnerů na
akci Velké sběrné místo v obci Vojkovice –
kontejnery

1/1 – 2021 Zastupitelstvo obce schvaluje program
dnešního zasedání zastupitelstva obce
2/1 – 2021 Zastupitelstvo obce schvaluje podpis
smlouvy o navýšení jističe na ČOV
Vojkovice na 40A

4/3 – 2021 Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek
na r. 2021 pro spolek Sport team ve výši 10 000,-Kč
a podpis smlouvy o příspěvku

3/1 – 2021 Zastupitelstvo obce schvaluje podpis
smlouvy o o zřízení věcného břemene – služebnosti
č. IV-12-6021535/VB/01 název stavby: Vojkovice ,
p.č. 177/1, nový NN

5/3 – 2021 Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek
pro RETRO spolek na r.2021 ve výši 60 000,-Kč a
podpis smlouvy o příspěvku

Usnesení č . 2/2021 ze dne 23.3.2021

6/3 – 2021 Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek
obce na r. 2021 pro SDH Vojkovice ve výši 20 000,Kč a podpis smlouvy o příspěvku.

Zastupitelstvo obce schvaluje
1/2 - 2021 Zastupitelstvo obce schvaluje program
dnešního zasedání zastupitelstva obce

7/3 – 2021 Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek
obce na r. 2021 pro SDH Vojkovice ve výši 20 000,Kč a podpis smlouvy o příspěvku.

2/2 – 2021 Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek
výběrového řízení a podpis smlouvy s firmou
Agromak ND.

8/3 – 2021 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové
změny č. 2/2021

3/2 – 2021 Zastupitelstvo obce schvaluje vypsat
nové výběrové řízení na zajištění sběrných nádob
pro velké sběrné místo Vojkovice s prodlouženým
termínem pro doručování nabídek

12/3 – 2021 Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu
finančních prostředků na studii rekonstrukce školy
v Hostíni rovným dílem pro všechny zúčastněné
obce, s tím, že Vojkovice uhradí ¼ z celkové ceny
studie

4/2 – 2021 Zastupitelstvo obce schvaluje podpis
smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu
provést stavbu číslo IP – 12 – 6019049/2 pro
přípojku KNN pro čp.51

13/3 – 2021 Zastupitelstvo obce schvaluje podpis
smlouvy pro umístění Z-Boxu a spolupráci při jeho
provozování
Zastupitelstvo obce vydává

5/2 – 2021 Zastupitelstvo obce schvaluje podpis
smlouvy o spolupráci a o zajištění péče o toulavé
psy s organizací Útulek pro psy Lesan v Kralupech
n.Vlt

9/3 – 2021 Zastupitelstvo obce vydává směrnici č.
1/2021 o zavedení peněžitého příspěvku na
stravování formou stravenkového paušálu pro
zaměstnance obce a uvolněné zastupitele obce ve
výši 75 Kč,s účinností od 1.5.2021, v závislosti na
odpracovaných hodinách. Příspěvek bude hrazen z
provozního účtu obce a evidován v podkladech pro
mzdy.

6/2 – 2021 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění
záměru bezúplatného pronájmu severozápadní cíp část pozemku p.č. 208/2 v k.ú. Vojkovice u Kralup o
výměře 0,6 m2 na venkovní straně plotu u
hlavního vstupu na hřiště za účelem zajištění
bezúplatné služby pro občany – umístění Z BOXU

Zastupitelstvo obce bere na vědomí

Zastupitelstvo obce bere na vědomí

10/3 – 2021 Zastupitelstvo obce bere informace o
výsadbě na vědomí.

7/2 – 2021 Zastupitelstvo obce bere stavební
informace na vědomí

11/2 – 2021 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
informace ohledně záměru rozšíření základní školy
v Hostíni u Vojkovic.

Usnesení č. 3/2021 ze dne 29.4.2021
Zastupitelstvo obce schvaluje

14/3 – 2021 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
zprávu předsedy inventarizační komise a výsledek
inventury za rok 2020 schvaluje.

1/3 – 2021 Zastupitelstvo obce schvaluje předložený
program zasedání zastupitelstva obce
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Vysokorychlostní trať neboli
VRTka

Usnesení č. 4/2021 ze dne 1.6.2021
Zastupitelstvo obce schvaluje
1/4 – 2021 Zastupitelstvo obce schvaluje program
dnešního zasedání zastupitelstva obce

Občasné zmínky o výstavbě vysokorychlostní trati se
u nás objevovaly již v roce 2000. V tu dobu byl záměr
výstavby VRTky ještě „ v plenkách“, ale i přesto jsme
v rámci možností s tehdejším předsedou Svazku obcí
Dolního Povltaví ing. Křepelem aktivně proti tomuto
záměru vystupovali.

4/4 – 2021 Zastupitelstvo obce schvaluje podpis
smlouvy na zajištění veřejného pohřebiště v obce
obci Hostín u Vojkovic.
5/4 – 2021 Zastupitelstvo obce schvaluje odkup 130
ks akcií společnosti VKM za cenu 366,-Kč za akcii.

V současnosti je zřejmé, že naše vláda záměr
podporuje a výstavba VRTky je tzv. „ na spadnutí“.
Obrátily se na nás obce a města na trase, abychom se
připojili k jejich iniciativě a společně se pokusili
cíleně apelovat na příslušné instituce a ministerstva,
abychom maximálně snížili a minimalizovali
negativní dopady výstavby VRT a rizika s tím
spojená.

8/4 – 2021 Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný
účet, roční účetní závěrku bez výhrad a zprávu z
auditu za rok 2020.
9/4 – 2021 Zastupitelstvo obce schvaluje roční
účetní závěrku MŠ Vojkovice za rok 2020
12/4 – 2021 Zastupitelstvo obce schvaluje nájemné
za ordinaci praktického lékaře ve Vojkovicích ve
výši 1,- Kč měsíčně z důvodů zajištění
zdravotnických služeb pro občany.

Jde především o zhoršení životního prostředí
způsobené hlukem a vibracemi, které vznikají při
jízdě souprav vysokorychlostních vlaků ( 260Km/h. a
více) Trasa plánované výstavby kopíruje dálnici D8 a
přes katastr obce Všestudy je navržena na náspu
( nad úrovní současného terénu, kdy výška vlakové
soupravy je cca 5m, tudíž nelze volit pro odhlučnění
tzv „ tubusy“ ).

Zastupitelstvo obce neschvaluje
3/4 – 2021 Zastupitelstvo obce neschvaluje podpis
dohody o vypouštění dešťových vod na p.č. 99/3 v
k.ú. Bukol.
Zastupitelstvo obce požaduje
7/4 – 2021 Zastupitelstvo obce požaduje předložit
od žadatele ASK ME stanovisko krajského úřadu
orgánu ochrany přírody k předloženému záměru, na
základě kterého bude potom dále rozhodnuto o
dalším postupu ohledně změny ÚPD Vojkovice č. 2
ve zkráceném postupu

Dalším zásadním negativním vlivem je rozdělení
krajiny pro obyvatele i pro migrující zvěř. Možné je i
riziko zhoršení odtokových poměrů v případě
povodně.
Dne 14. 5. 2021 proběhlo jednání na Mě.ú. v Roudnici
n.Vlt, kde jsme se připojili k iniciativě sdružení obcí
a spolků Koridor D 8 ( www.koridord8.cz ) a skupině
VRTáků ( podrobnější info najdete na stránkách
www.vrtaci.cz ).

Zastupitelstvo obce pověřuje
2/4 – 2021 Zastupitelstvo obce projednalo nutnost
zrušení vyhlášky o místním poplatku za ubytovací
kapacity a pověřuje starostku přípravou potřebných
podkladů pro zrušení na příštích zasedáních
zastupitelstva.

Celý tento záměr je zveřejněn i na stránkách Správy
železnic, ovšem tak, aby nebylo zřejmé, jakých
pozemků se záměr týká. Na žádném z jednání, kde
byl tento záměr prezentován, nám nikdo z
přednášejících nebyl schopen sdělit podrobnosti o
konkrétní trase a pozemcích, které budou trasou i
ochranným pásmem dotčené. Je s podivem, že se do
této iniciativy nezapojuje ( alespoň v tuto dobu)
Krajský úřad ….

Zastupitelstvo obce bere na vědomí
6/4 – 2021 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
záměr společnosti ASK ME dle předložené PD.
10/4 – 2021 Zastupitelstvo obce bere informace o
stavbě na lokalitě Jihozápad Vojkovice na vědomí
11/4 – 2021 Zastupitelstvo obce bere informace
ohledně stavby VRT na vědomí

Z dosud dostupných kusých informací je patrné, že se
počítá se zastávkou vlakové soupravy v Praze – Ústí a pak „snad“ až v Drážďanech. Jaká bude vytíženost
osobní přepravy, zda se plánuje přesunutí nákladní
dopravy na železnici, jak je celkově projekt efektivní
a kdo bude z čeho hradit jeho realizaci, o tom jsou
pouze velice povrchní informace.

13/4 – 2021 Zastupitelstvo obce bere informace
ohledně ukončení zkušebního provozu ČOV
Vojkovice na vědomí.
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Má skutečně tento nadnárodní zájem i přínos pro nás
nebo je to další z akcí, kterou „někdo“ odkýve bez
rozmyslu. Abychom mohli tento záměr, který se nás
bezprostředně týká alespoň „trochu kočírovat“ a byli
rovnocennými partnery při jednání na dotřených
institucích a získali podrobnější informace,
vstupujeme do spolku Koridor D 8 . Podívejte se na
uvedené stránky a některé informace můžete zjistit i
na: facebok.com/koridorD8
Jana Koberová,starostka

Novinky v MŠ
Vážení rodiče a přátelé školky,
léto začalo a my se s dětmi stále plně věnujeme
předškolnímu vzdělávání i projektu EU Šablony
II.
Díky tomuto projektu jsme dětem mohli do
školky pořídit nový Multiboard.
Ptáte se, „co to ten Multiboard je“? Je to vlastně
taková velká obrazovka, kterou mohou děti
ovládat dotykem nebo elektronickou tužkou.
Multiboard obohacuje vzdělávání dětí v oblasti
ICT hravými činnostmi ve variabilních
interaktivních scénách. Motivuje děti k získání
poznatků např. o ročních obdobích, ale také o
lidském těle, České republice apod.
V tomto školním roce jsme se také slavnostně
rozloučili s předškolními dětmi. Chtěli bychom
poděkovat za spolupráci všem rodičům našich
předškoláčků, za vstřícnost a ochotu plnit s
dětmi všechny zadané úkoly. Přáli bychom si,
aby dětem zůstal jejich zájem o vše, co se kolem
nich děje a aby měly ve škole štěstí na dobré
učitele, kteří se zajímají o současné trendy ve
vzdělávání a kterým jde především o děti, aby
měly štěstí na pravé kamarády, bez kterých to v
životě nejde.
Chtěli bychom poděkovat paní starostce, která se
o naší mateřskou školku soustavně stará a paní
Remšíkové za pomoc s organizací školkových
akcí.
Přejeme všem krásné léto, kolektiv MŠ

!5

Informace o školní docházce

Parkování

Ve středu 30. června dostaly vaše děti na základních
školách vysvědčení a mateřské školy se rozloučily
se svými budoucími prvňáčky, kteří už mají pro
příští školní rok svou docházku do základní školy
jistou. Obec Vojkovice není zřizovatelem základní
školy a tak naše děti navštěvují nejvíce základní
školu ve Veltrusech, kde máme od r. 2005 smlouvu o
spádovosti. Některé děti chodí do Základní školy v
Obříství, jiné do Kralup a některé děti z Bukole
opět našly cestu do Lužce n.Vlt.

Parkování – nové parcely
Dne 23. 3. 2021 se dostavili na veřejné zasedání
někteří majitelé nových domů na parcelách za
mateřskou školou ve Vojkovicích. Většinu z nich
trápila neukázněnost řidičů při parkování, kdy
někteří zatarasí vjezd a vchod klidně i u souseda.
To, že některá vozidla parkují v křižovatce nebo v
protisměru či na zeleni, už se tady bohužel stalo
normální běžnou rutinou. Dalším problémem byla
rychlost jízdy v této lokalitě.
Samozřejmě, že tu není žádné omezení ani
zákazové značky, vždyť všichni, co tu bydlí to tady
chtějí mít hezké a každý ví, že prostě občas tady
můžeme potkat malé dítě i na silnici, neboť je tu
mateřská škola. K umísťování dopravního značení
jsme dosud přistupovat nechtěli. Podněty těchto
občanů se rozhodli zastupitelé řešit s dopravním
expertem, který by nám navrhl uspokojivé řešení,
pokud není možná dohoda sousedů, co se
parkování a rychlosti týče. Vzhledem k tomu, že
největším problémem je poslední 3. ulice, chtěli
jsme to řešit pouze pro danou problematickou 3.
ulici a s ní kolmou ulicí od školky.
Na základě posouzení dopravního inspektorátu
Policie ČR a zákona o pozemních komunikacích je
zavádějící a zcela mimo podložené argumenty,
řešit pouze části lokality, ne celku. Nedalo by se to
v případě sporu nijak obhájit a dotyční by mohli
jednání obce napadat jako šikanózní. Celou situaci
vedeme v patrnosti a současný stav ukazuje na
snad částečné urovnání problému. Uvidíme, jak se
bude situace vyvíjet dál. Pokud by se měl stav s
parkováním zhoršovat, budeme nuceni přistoupit
ke striktnímu zákazu stání na ulicích a umístění
příslušného dopravního značení. Potom by však
své slovo v dodržování tohoto opatření měla
Policie, což je až poslední varianta řešení.

V letošním roce je kapacita naší spádové školy ve
Veltrusech maximálně prostorově vyčerpána a tak
zastupitelstvo města Veltrusy rozhodlo o tom, že
jsou nuceni zrušit nebo částečně omezit smlouvu o
spádovosti do základní školy Veltrusy pro okolní
obce a jejich děti na 1.stupeň. K tomuto kroku se
přistupuje ze strany Veltrus především z důvodů
„odlehčení“ počtu dětí na 1.stupni ( kde jsou v
některých ročnících i tři třídy), čímž se vytvoří
prostorová rezerva pro otevření třech tříd 6.
ročníků na druhém stupni a tím bude vytvořen
prostor pro přijetí dětí z okolních škol, kde je jen
1.stupeň.
Město Veltrusy připravuje již několik let přístavbu a
nástavbu své školy. V současnosti se zastupitelé
Veltrus většinově shodli na rozšíření školy o 14 tříd.
Tento záměr je v jednání . Dále je v jednání
výstavba devítiletky v Nelahozevsi a případné
rozšíření současné školy s 1. stupněm i o 2.stupeň.
Z dostupných informací se proslýchá, že by měla
být zahájena výstavba základní školy v Odolené
Vodě.
Co to pro nás – vás rodiče budoucích prvňáčků v r.
2022/2023 znamená? Především to, že z
kapacitních důvodů naplněnosti okolních škol
nebude možnost výběru, kam dítě do školy umístit.
V současnosti obec Hostín u Vojkovic zadala studii,
která by měla stanovit prostorové možnosti
současné hostínské školy a náklady na případnou
rekonstrukci školy, tak aby bylo možné v souladu s
platnými předpisy rekonstrukci realizovat.
Samozřejmě za souhlasu zastupitelstva obce Hostín
u Vojkovic a za předpokladu, že se sdruží potřebné
množství finančních prostředků. Podrobnější
informace budeme vědět po předložení studie.
Určitě budeme jednat i nadále s Městem Veltrusy,
Obcí Hostín u Vojkovic, Městem Kralupy a v
neposlední řadě i Krajským úřadem. O dalších
krocích vás budu postupně informovat v dalším
čísle Zpravodaje a na veřejných zasedání.

Jana Koberová, starostka obce

Společenská kronika
(6-9/2021)

Jana Koberová, starostka
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Jubilanti:

Narozeni:

Dvorská Jiřina
Uhrová Jana
Křenčilová Zdenka
Benešová Jiřina
Juránek Zdeněk
Zlatník Jaroslav

Niessner Eliáš
Chalupa Matěj
Zelenka Mikuláš

Opustili nás:

Grázová Květa
Komačka Miroslav
Krejzová Narciska

Hasiči Vojkovice
„Opět něco málo z naší výjezdové činnosti“
Poslední den v roce 2020, když se každý připravoval na
Silvestra, byl jednotce vyhlášen požární poplach na
požár nízké budovy v Dědibabech.
Jednotka vyjela 5 minut od vyhlášení poplachu v počtu 7
členů s technikou CAS 32 T 815 a Nissan Patrol. Na
místě jsme byli jako první jednotka a ihned začaly
hasební práce.
Když už byl požár pod kontrolou, tak na místo dorazila
jednotka HZS Kralupy nad Vltavou a HZS Neratovice.
Rychlým zásahem se podařilo zachránit přilehlý obytný
dům.
4.4 ve 21:47 byl jednotce vyhlášen požární poplach na
požár nízké budovy v obci Vojkovice. Vyjeli jsme
technikou CAS 32 T 815 a Nissan Patrol v počtu 5 členů.
Na místě jsme byli jako první jednotka, museli jsme
provést odřezání zámku, abychom se dostali na místo
požáru. Rychlým zásahem se podařila zachránit celá
hala, jelikož plameny už „olizovaly“ střechu. Na místě
spolupráce s jednotkami HZS a JSDH Chlumín a
Veltrusy.
13.4 ve 22:51 byl jednotce vyhlášen požární poplach na
požár skladu v Kralupech nad Vltavou. Vyjeli jsme
technikou CAS 32 T 815 v počtu 4 členů. Na místě se
nacházelo velké
množství požárních
jednotek. Naši
členové ihned po
příjezdu začali s
hašením požáru v
dýchací technice.
Zpět na základnu
jsme se vrátili po
dlouhých a
vyčerpávajících 12 hodinách.

Nábor nových členů do výjezdové jednotky
Nebojíš se nebezpečí? Máš chuť pomáhat ostatním?
Pak hledáme právě tebe!
Do 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:

16.6 v 5:03 byl jednotce vyhlášen požární poplach na
požár odpadnu ve sběrných surovinách v Kralupech nad
Vltavou. Jednotka vyjela v počtu 4 členů technikou CAS
32 T 815. Ihned po příjezdu se členové vybavili dýchací
technikou a vystřídali zasahující jednotky na útočném
proudu . Strojník kyvadlově dovážel požární vodu z
podniku Synthos. Návrat na základnu po necelých 5
hodinách.
Na Den dětí jsme přijali pozvání do místní MŠ Vojkovice
na ukázku a činnost hasičů.
Akce se povedla a u dětí byl vidět obrovský zájem.
Následně jsme přejeli na ukázku do MŠ a ZŠ Hostín u
Vojkovic.

- trestní bezúhonnost
- minimální věk 18 let
- dobrá zdravotní způsobilost (pravidelná kontrola
u obvodního lékaře)
- dobrá fyzická zdatnost
- zodpovědnost a ochotu pomáhat druhým
- chuť pracovat
- ochotu jezdit na školení, výcviky atd.
Kontaktovat nás můžeš na email
jsdhvojkovice@gmail.com nebo se můžeš rovnou
zastavit, když nás uvidíš v hasičárně a dozvíš se víc!
Velitel jednotky Jakub Polák
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KULTURA
DĚTSKÝ DEN

BEAUTY GIRL JUNIOR 2020

V sobotu 5.června se konal u nás ve Vojkovicích
tradiční dětský den, tentokráte s ohledem na aktuální
situaci pandemie Covid19 trošku netradičně. Celé
soutěžní odpoledne se děti střídaly na deseti
soutěžních stanovištích, která byla rozprostřena po
celém fotbalovém hřišti a přilehlém lesíku. V průběhu
soutěžení si tak děti mohly vyzkoušet střelbu ze
vzduchovky, skákání v pytli, chůzi na chůdách a nebo
tolik oblíbenou překážkovou dráhu. U cíle na všechny
čekala sladká odměna. Děkujeme všem, kteří se na
organizaci dětského dne podíleli - Obec Vojkovice,
Retro spolek Vojkovice, SDH Vojkovice SK Vojkovice a
velké díky patří Sport baru Vojkovice, který věnoval
všem soutěžícím dětem limonádu a v neposlední řadě
děkujeme panu Broňku Hadravovi za foto
dokumentaci celého dětského dne.

Na jaře letošního roku proběhlo za přísných
bezpečnostních a hygienických opatření dlouho
plánované finále prvního ročníku naší soutěže. Tato
protiepidemická vládní nařízení bohužel neumožnila
soutěžícím dívkám přítomnost diváků ani rodinných
příslušníků. I přes všechny nastalé komplikace, které
naši soutěž provázely jsme nakonec vše společnými
silami dotáhli
do zdárného
konce.
V současné
době pracujeme
na přípravách
druhého
ročníku soutěže
Beauty girl
junior 2021,
který se od toho
prvního bude zásadně lišit. Všechny podrobné
informace o soutěži jsou dostupné již nyní na nových
webových stránkách www.beautygirljunior.cz.
Přihlášení do druhého ročníku soutěže je možné od
1.7.2021 do 31.8.2021.

Markéta Remšíková

Ráda bych poděkovala celému organizačnímu Beauty
týmu za dobře odvedenou práci. DĚKUJI, všem
soutěžícím dívkám a jejich rodinám za trpělivost a
velkou podporu v téhle nelehké Covid době. VELKÉ
DÍKY patří i všem sponzorům, kteří se rozhodli naší
Beauty soutěž podpořit : Obec Vojkovice, Družstvo
Cementářů Praha, AK Stavby Vojkovice, St. Gabriel,
LW Street design, FOTO - Lukáš Wolf, Ing., Karel
Schuster, půjčovna svatebních a společenských šatů
ateliér Monica Veltrusy, TELLY satelitní televize
Ladislav Zimmermann, Eli art, Gabriela Svobodová –
Mary Kay.
Všem moc děkujeme a věříme, že další ročník soutěže
snad proběhne v režimu, na který se všichni
nedočkavě těšíme.
Markéta Remšíková
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Literární sloupek
Jakou máme školku????

A najednou mě napadla aktuální otázka……Rebečka
si musela představit, že někdo ve školce řekne něco
ošklivého někomu…nedej bože sprostého. Jak se
paní učitelka zachová????? Odpověď: bude se
zlobit!!!!! Jasně a stručně.

Dlouho jsem přemýšlela, o čem budu psát. Po delší
době jsem si našla chvilku k tomu, abych vzala zase
tužku, papír a hodila na kus lejstra nějaké ty
informace o tom, co je nového, co je starého a co se v
dnešní době děje. Neustále jsem přemýšlela, o čem
budu psát. Napadla mě spousta témat…jaro, léto,
Vánoce, prázdniny, dětské hřiště, Vojkovice a stále
jsem si říkala, co by Vás asi tak mohlo nejvíce zajímat.

A ani nás neminulo období, kdy musíme mít na
obličeji respirátor. Já osobně jsem z toho na nervy a
za to všechno vděčím Vláďovi. No ano!!!! To, že to
totiž musím nosit, nařídil Vláďa, vím to od Rebečky.

A najednou mi to došlo. Hodně lidí se mě teď ptá
na školku. Je období, kdy je zápis do školek a kdy naše
pidilidi sbalí bačkůrky, nějakého toho plyšáka a
poprvé tralalá do školky.

Ve školce se jí moc líbí panenky…..tatínek jí také
koupil panenky a to všechny, také si úplně skoro na
konci rozhovoru vzpomněla, že tam mají pěknou
tatru a houpačku, která jí tedy také hodně baví.
Naopak co se jí nelíbí je židle, ze které padá u
oběda. Také to slyšíte??? Nehoupej se na té židli,
spadneš. Do školky pro ní chodí máma, táta, teta a
Pepa. A až bude dospělá, tak jí maminka koupí
žvýkačku, bude chodit do velké školy a až jí
vypadnou zuby, tak bude doktorka. Moc ráda by
pracovala u maminky a sekala u ní trávu.

Neustále kladené otázky od rodičů mě postupně
dovedly k tomu, že napíšu článek o školce a na pomoc
si vezmu k sobě někoho, kdo tam chodí, kdo nejlépe
zná přeci prostředí školky a toho, kdo nám řekne
prostě realitu bez jakýchkoliv vytáček. Nasadila jsem
si boty a vyrazila k naší maličké blonďaté sousedce.
Ona sama totiž navštěvuje naší školku.
Zeptala jsem se jí na pár otázek, na které se ptáte
Vy. Sedla si ke mně úplně v pohodě a sdělila mi, že
mám počkat, že si půjde vzít podprsenku. Usadila
jsem se a vyhověla jejímu požadavku. Přeci jen jsem
po ní chtěla něco já.

Takže za mě školka ANO. Jíst dostanou, sprostě
mluvit nesmí, panenky a tatry mají a hlavně a to je
důležité, je to kousek, vždyť je to přeci tááááámhle.

Jsou lidé, kteří se mě ptají, kde tu školku vlastně
máte? Kde se nachází?? Jak jí poznám???? Myslím, že
Rebečka má jasno….no přeci tam, kde je krteček a
kytičky a myška. Ale ani malá Markétka neměla
problém určit přesnou polohu…školka je přece
táááámhle. Takže prostě hledejte školku s krtečkem,
která je tááámhle. Jednoduché ne?????

________________________________________________________

K.

Letní tábor

Poslední vojkovický letní tábor se konal v r.2018
za účasti cca 50-ti dětí a 15-ti dospělých na
základně v Soběslavi. V loňském roce nám pořádání
tábora zhatil covid a to, že do poslední chvíle
nebyly známy podmínky, za jakých se tábor může
konat. V letošním roce se tábor neuskutečnil, neboť
se nám nepodařilo sehnat vhodnou táborovou
základnu a tým dospěláků, kteří už v září ví, že
chtějí příští rok na tábor s dětmi jet a vyměnit tak
část své dovolené za dobrodružství a „ blbnutí“ s
dětmi. A že to někdy opravdu dobrodružství je, by
mohli mnozí z účastníků vyprávět. To, zda se bude
v r. 2022 další – 9. ročník letního tábora konat, je
závislé na zájmu a možnostech dospěláků, kteří by
chtěli rozšířit naše řady táborových vedoucích a
praktikantů. Kdo by měl zájem jet s námi v roce
2022 na letní tábor a být součástí táborového týmu
vedoucích? Zájemci, můžete se přihlásit na OÚ u
starostky obce do konce září 2021. Podle toho,
kolik zájemců rozšíří naše řady, bychom se rozhodli,
jestli tábor příští rok bude či nebude.

Další problém je jídlo, kuchyně,
strava….nezeptáme se přeci jen opět někoho, kdo tam
denně baští???? Rebí co???? Jak paní kuchařka
vaří???? Odpověď byla velmi krásná.
Upřímná…..maminka prej vaří lépe, ale paní kuchařka
také dobře. Několikrát mi i zopakovala,že masíčko
mají měkké. A nejlépe paní kuchařka vaří masíčko s
názvem Vaneska ( nééééé, nebojte se z dětí se tam
nevaří).
No takže teď už víme, kde školka je. Také víme, že
kuchařka vaří. Ale co taková ředitelka????? Občas si
sedne do kanceláře a něco tam dělá??? Ale co????
Rebečka ví…představte si, že si tam paní ředitelka
maluje domečky, pracuje, něco píše a asi spinká
Nakonec dodala, že tedy ona také umí nakreslit dveře
a okno….

Jana Koberová
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Letní kino na hřišti ve
Vojkovicích

ZÁJEZD DO DIVADLA
SESTRA V AKCI
23.7.2021
Muzikál, začátek v 19:00 hod.
ODJEZD z Vojkovic v 17:00 hod.

30. 7. 2021
začátek po setmění (po 21 hod.)
film B

ÁBOVKY

LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Srdečně, zveme všechny děti spolu s rodiči
v neděli 5.9.2021 od 14: 00hodin na fotbalové
hřiště do Vojkovic, kde se společně rozloučíme
s prázdninami.

(komedie,drama,romantika)

Těšit se můžete na:
DIVADELNĚ KOUZELNICKÉ PŘEDSTAVENÍ
DOČASNÉ TETOVÁNÍ/AIRBRUSH
KLAUNSKOU SHOW
HASIČSKOU PŘEKÁŽKOVOU DRÁHU
Pořádá Retro spolek Vojkovice, Obec Vojkovice a
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SDH Vojkovice.

nakoupili 3 ks generátorů o výkonu 3,1 kW,
nafukovací lehátka, karimatky, plynové vařiče,
lopaty, krumpáče, hřebíky, plachty a na pile ve
Veltrusech nám majitel poskytl za nákupní cenu
100m střešních latí a další 100m nám daroval. V
pondělí 28.6. vyjela z Vojkovic 3 auta humanitární
pomoci na jižní Moravu. Mířili jsme do obce
Mikulčice. Po 5ti hodinách jízdy, výjimečně bez
kolon na D1 jsme sjeli z dálnice a mířili do Mikulčic.
U silnice vše řídila Policie a vjezd byl povolen jen
vozidlům s humanitární pomocí. Asi po 2 km jízdy
jsme vjeli do měsíční krajiny a skutečně bez
nadsázky nám běhal mráz po zádech. Měsíční
krajina s holými pahýly stromů, totálně zničené
elektrické vedení a pole posetá věcmi, které tornádo
rozneslo po krajině. Katastrofa, která postihla toto
území se nedá srovnat s katastrofou povodně.
Pomalu vjíždíme do vesnice, a mrazí nás v zádech.
Většina domů kompletně bez střech, vymlácená
okna, potrhané domy, polystyren vytrhaný z fasády,
zohýbané lampy veřejného osvětlení,
všudypřítomný prach, a ve tvářích lidí bezmoc a
beznaděj. U obecního úřadu předáme větší část
humanitky a při cestě zpět zajíždíme se zbytkem
ještě do Moravské Nové Vsi, kde živel řádil snad
ještě víc než v předešlé obci. Škola, obecní úřad, část
kostela i náměstíčko téměř v ruinách a vše na nás
působí jak válečný film v kině. Opravdu se to nedá
popsat. U úřadu nás „odchytí“ jeden radní a hned
organizuje vykládku naší humanitky. I sem směřuje
1 silnější generátor, část plynových vařičů,
karimatky, nářadí, čistící prostředky a plachty.
Pečené strůdly a perníky, které napekly ženy z
Vojkovic, mizí pod rukama dobrovolníků okamžitě a
na oplátku dostávají naši hasiči na cestu bagetu a
energy drink. Ano, právě energie tady bude
potřebovat každý neskutečně moc. ……. Vracíme se
zpět plni nepopsatelných dojmů a pocitů a snažíme
se porovnávat katastrofu tornáda s povodní. Ne
tohle je nesrovnatelné. Tornádo a povodeň se nedá
porovnat. Možná by jeden můj známý řekl, že
povodeň je proti tomu „ jahodový puding“, i když s
hořkou příchutí a stejnou bezmocí……….

Obecní kanalizace
Sonda do hlubin kanalizace (aneb do svědomí
uživatelů)
Po dlouhé době nás opět potrápila kanalizace.
Nás, respektive některé občany, kteří mají své
kanalizační přípojky v blízkosti hlavních čerpacích
šachet. Není nic lepšího, než když v neděli v 8:30
ráno zazvoní telefon a na druhém konci se ozve : “
Dobrý den, nám teče kanalizace do sklepa a WC je
plné neodtékající vody“. Ačkoliv jsme o problému
na kanalizačnímu řádu věděli od čtvrtka a ihned
jsme začali zajišťovat servisní firmu na opravu,
obvolali jsme sedm firem, přesto se nepodařilo
nikoho sehnat a tak jsme v hledaní firmy
pokračovali i v pátek. Možná je to k nevíře, ale v
dnešní době je skutečně problém sehnat narychlo v
případě havárie firmu na urgentní opravu.
Nepodařilo se, a tak jsme byli nuceni čekat do
pondělí, kdy jsme měli příslib od jedné firmy. Jenže
v neděli byl problém s odtokem splašků do okolních
sklepů a tak bylo nutné v rámci havárie zajistit
opravu a odstranění ucpané trubky kanalizace
okamžitě od pražské firmy s pohotovostní službou.
Celých 100 m hadic s proudem vody stačilo k tomu,
aby závada byla za hodinu odstraněna (naštěstí
vodu doplňovali naši hasiči cisternou). K mému
údivu se z kanalizačních trubek valily do šachty
kusy „ čehosi“. Nebojte se nebude to debata o
h*vně, protože to byly ztuhlé kusy tuků, které se
zachytily v trubkách a ucpaly je. JE TO
NESKUTEČNÉ! Po sedmi letech, kdy máme v obci
na stanovišti u tříděných odpadů i NÁDOBY NA
SBĚR OLEJŮ, to někteří občané DOSUD nezjistili a
v pohodě lijí oleje do WC nebo dřezů. Tohle prostě
nelze pochopit. Zkrátka: POKUD SE BUDOU
NĚKTEŘÍ JEDINCI CHOVAT JAKO PRASATA, ( vy
ukáznění mi promiňte můj výraz), DOPLATÍ NA TO
VŠICHNI ! Budeme nuceni zdražit již tak nákladné
stočné ! Obec nebude hradit opravy kanalizace
způsobené nedbalostí některých uživatelů.
Jana Koberová

Jana Koberová

Humanitární pomoc pro jižní
Moravu

Hasiči Vojkovice zorganizovali o víkendu 26.6.
sbírku humanitární pomoci pro Moravu zasaženou
ničivým tornádem. Občané Vojkovic, Hostína a
hrstka lidí z Kralup se dostavili do naší hasičské
zbrojnice s materiální pomocí, kde převažovaly
čistící prostředky, balené vody, ošacení, přikrývky a
trvanlivé potraviny. Za obec Vojkovice jsme
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Obec Vojkovice nabízí občanům Vojkovic,
Křivous, Dědibab a Bukole k prodeji
použité betonové dlaždice, cena 20,-/ks.
DOPRODEJ - omezené množství.
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