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Úvodní slovo starostky obce
Vážení občané,
poslední listopadovou neděli jsme zapálili první svíčku na adventním věnci, která zahajuje adventní čas, blížící
se vánoční svátky a závěr roku.
Již druhým rokem máme advent netradiční, jiný. Každý si svůj advent prožijte v klidu a pohodě s těmi, kteří vám
jsou blízcí a mějme víru, že nový rok přinese zpátky i staré zvyky a tradice, že budeme mít možnost v novém
roce žít tak, jak jsme byli zvyklí…………
Přeji vám všem klidné vánoční svátky, plné úsměvů, prožité ve zdraví a pohodě.
Věřme v lepší časy !

Jana Koberová

Nové obecní vyhlášky
Obecně závazná vyhláška obce Vojkovice

d) sběrnou nádobou - typizovaná nádoba z kovu či
plastu nebo plastový pytel označený logem pověřené
osoby, splňující technické parametry, určená k odkládání
jednotlivých složek komunálního odpadu a směsného
odpadu, v níž je komunální odpad skladován do doby
sběru a svozu komunálního odpadu.

č. 1/2021
o obecním systému odpadového hospodářství na
území obce Vojkovice
Zastupitelstvo obce Vojkovice schvaluje a vydává dne
23.11. 2021 usnesením č. 2/7 – 2021 v souladu s ust. §
10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a s ust. § 59 odst. 4) zákona č.
541/2020 Sb., o odpadech, tuto obecně závaznou
vyhlášku o obecním systému odpadového hospodářství
na území obce Vojkovice:
Čl. 1

Čl. 2

Třídění komunálního odpadu

Osoby předávající komunální odpad do obecního
systému odpadového hospodářství jsou povinny třídit a
odděleně soustřeďovat následující složky komunálního
odpadu:
a) papír
b) plasty
c) sklo
d) tetra packy
e) jedlé oleje a tuky
f) kovy
g) biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu
h) objemný odpad
i) nebezpečný odpad.

Základní ustanovení

1) Touto obecně závaznou vyhláškou se stanovuje
obecní systém odpadového hospodářství na území
obce Vojkovice (dále jen „obec") a stanovují se
povinnosti osob související s předáváním odpadů do
obecního systému odpadového hospodářství.
2) Touto obecně závaznou vyhláškou se určují místa,
kam lze odkládat komunální odpad.

Čl. 3

3) Pro účely této obecně závazné vyhlášky se rozumí:

Sběrné nádoby a místa určená k odkládání
komunálního odpadu

a) směsným odpadem - komunální odpad, který zbyde
po vytřídění komunálního odpadu na složky uvedené v
ust. Čl. 2 této obecně závazné vyhlášky,

1) Osoby předávající komunální odpad do obecního
systému odpadového hospodářství jsou povinny
vytříděné složky komunálního odpadu a směsný odpad
odkládat do sběrných nádob a na místa k tomu obcí
určená:

b) objemným odpadem - komunální odpad, k jehož
shromažďování nelze z důvodu jeho rozměrů,
materiálu nebo jeho vlastností (např. nábytek, koberce,
atd.) použít běžné sběrné nádoby,

a) papír – sběrné nádoby modré barvy
b) plasty – sběrné nádoby žluté barvy
c) sklo – sběrné nádoby zelené barvy
d) tetra packy – sběrné nádoby černé barvy s oranžovým
víkem
e) jedlé oleje a tuky – sběrná nádoba označená nápisem
„jedlé oleje a tuky“ (nebo nápisem obdobného významu)

c) pověřenou osobou - osoba oprávněná podle zákona
č. 541/2020 Sb., o odpadech, k nakládání s odpady, s
níž obec uzavřela smlouvu na sběr, přepravu, využití a
odstraňování komunálních odpadů vznikajících na
území obce,
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f)kovy – sběrná nádoba označená nápisem
„kovy“ (nebo nápisem obdobného významu)

jsou určeny,

g) biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu
– typizované sběrné nádoby o objemu 120 l nebo 240
l hnědé barvy a sběrné místo ve Vojkovicích (tuto
složku komunálního odpadu lze kompostovat na
vlastním nebo užívaném pozemku)

- stavební odpad a jiný podobný odpad,

b) do sběrných nádob je zakázáno ukládat:
- horký popel a takový materiál, který by mohl
způsobit vznícení nebo samovznícení odpadu,
- tekutiny a zkapalněné odpady (s výjimkou jedlých
olejů a tuků ukládaných do sběrných nádob k tomu
určených).

h) objemný odpad – velkoobjemové kontejnery
přistavené na sběrném místě ve Vojkovicích a v
místních částech na místech a v termínech
stanovených obcí, o nichž obec informuje
oznámením obecního úřadu (informace zveřejněna
též na webových stránkách obce)

c) do sběrných nádob a na sběrné místo určené k
odkládání biologicky rozložitelného odpadu
rostlinného původu se odpad ukládá v takovém stavu,
aby byl, pokud je to možné, minimalizován objem
odevzdávaného odpadu (zjm. větve musí být
nalámány, rozstříhány nebo nadrceny),

i) nebezpečný odpad – je možné odevzdat na sběrném
místě nebo se předává pověřené osobě na místech a v
termínech stanovených obcí, o nichž obec informuje
oznámením obecního úřadu (informace zveřejněna
též na webových stránkách obce)

d) do sběrných nádob určených k odkládání
směsného odpadu je kromě materiálu uvedeného pod
písm. b) dále zakázáno ukládat:
- nebezpečný odpad,

j) směsný odpad – typizované sběrné nádoby o
objemu 120 l a 240 l nebo typizované plastové pytle
označené logem pověřené osoby.

- objemný odpad, pružiny nebo jiný odpad měnící svůj
tvar (zejména větve),
e) odpad se ukládá do sběrných nádob tak, aby je bylo
možno řádně uzavřít a odpad z nich při manipulaci s
nimi nevypadával,

Informace o umístění sběrných nádob na vytříděné
složky komunálního odpadu je zveřejněna na
webových stránkách obce.

f)odpad ve sběrných nádobách je zakázáno udupávat,
zhutňovat či jiným způsobem redukovat jeho objem.

Obecní úřad informuje o organizačně technických
opatřeních souvisejících s odkládáním a svozem
komunálního odpadu způsobem v obci obvyklým.

6) Zakazuje se ukládat do odpadkových košů
rozmístěných na veřejných prostranstvích (včetně
košů na psí exkrementy) komunální odpad vznikající v
domácnosti či z činnosti právnických osob nebo
podnikajících fyzických osob.

2) Na území obce jsou rozmístěny na veřejných
prostranstvích odpadkové koše, které jsou určeny pro
odkládání drobného směsného odpadu a psích
exkrementů.

Čl. 4

3) Osoby předávající komunální odpad do obecního
systému odpadového hospodářství jsou povinny
zajistit si na svůj náklad sběrné nádoby na směsný
odpad a typizované plastové pytle uvedené v odst. 1)
písm. j) tohoto článku a zajistit dostatečný počet
těchto sběrných nádob tak, aby nedocházelo k jejich
přeplňování nebo odkládání odpadů mimo sběrné
nádoby. Sběrné nádoby musí být v takovém fyzickém
a technickém stavu, aby umožňovaly bezpečné
ukládání komunálních odpadů a jejich odvoz
oprávněnou osobou.

Frekvence sběru (svozu) komunálního odpadu
1) Sběr (svoz) komunálního odpadu se provádí podle
obcí odsouhlaseného harmonogramu.
2) Sběr (svoz) směsného odpadu zajišťuje pověřená
osoba s frekvencí 1x za týden, 1x za 14 dní,
kombinovaně (v zimním období 1x za týden, v letním
období 1x za 14 dní) nebo 1x měsíčně.
3) Sběr (svoz) biologicky rozložitelného odpadu
rostlinného původu odkládaného do typizovaných
sběrných nádob hnědé barvy zajišťuje pověřená osoba
v období od dubna do listopadu s frekvencí 1x za 14
dní.

4) Osoby předávající komunální odpad do obecního
systému odpadového hospodářství zajistí, aby v den
sběru (svozu) směsného odpadu nejpozději do 06:00
hod. byly sběrné nádoby, popř. typizované plastové
pytle, na tento odpad zpřístupněny pro obsluhu
provádějící sběr (svoz) komunálního odpadu.

2) Mobilní sběr (svoz) objemného odpadu a
nebezpečného odpadu je zajišťován minimálně 2x
ročně.

5) Sběrné nádoby a místa určená k odkládání
komunálního odpadu se užívají těmito způsoby:

Čl. 5

Závěrečná ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti
1.1.2022.

a) sběrné nádoby se užívají pouze k účelu, k němuž
jsou určeny, a pouze k odkládání odpadu, pro nějž
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Obecně závazná vyhláška obce Vojkovice
č. 2/2021

Čl. 4 Základ poplatku
o místním poplatku za odkládání komunálního
1) Základem dílčího poplatku je kapacita
odpadu z nemovité věci
soustřeďovacích prostředků (sběrných nádob) na
Zastupitelstvo obce Vojkovice schvaluje a vydává směsný komunální odpad pro nemovitou věc za
kalendářní měsíc v litrech připadající na poplatníka.
dne 23.11.2021 usnesením č. 3/7-2021 v souladu s
ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona 2) Minimální základ dílčího poplatku činí 60 l.
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a s ust. § 14 zákona č. 565/1990 Čl. 5 Sazba poplatku
Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
Sazba poplatku činí 0,40 Kč/litr .
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o místním
Čl. 6 Splatnost poplatku
poplatku za odkládání komunálního odpadu z
nemovité věci
1) Pokud poplatek nepřesáhne částku 2.000,-Kč, je na
příslušný kalendářní rok splatný nejpozději do 31.3.
Čl. 1 Základní ustanovení
příslušného kalendářního roku; vznikne-li poplatková
1) Obec Vojkovice (dále jen „obec“) zavádí místní
povinnost během roku po tomto datu splatnosti, je
poplatek za odkládání komunálního odpadu z
poplatek splatný do 30ti dnů od vzniku poplatkové
nemovité věci (dále jen „poplatek“).
povinnosti.
2) Správcem poplatku je Obecní úřad Vojkovice.

2) Poplatníkem poplatku je:

2) Pokud poplatek činí 2.000,-Kč a více, je na příslušný
kalendářní rok splatný ve dvou stejných splátkách
splatných nejpozději do 31.3. a do 30.6. příslušného
kalendářního roku (tím není dotčena možnost poplatek
uhradit najednou); vznikne-li poplatková povinnost
během roku po 31.3., je poplatek splatný do 30.6.
kalendářního roku a vznikne-li poplatková povinnost
po 30.6., je poplatek splatný do 30ti dnů od vzniku
poplatkové povinnosti.

- fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště,

Čl. 7

- vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště
žádná fyzická osoba.

1) Práva a povinnosti vyplývající z obecně závazné
vyhlášky obce uvedené v ust. Čl. 8 odst. 1) této obecně
závazné vyhlášky, týkající se poplatkové povinnosti,
zůstávají nedotčena a posuzují se podle uvedené
obecně závazné vyhlášky a dosavadních právních
předpisů.

Čl. 2

Předmět poplatku, poplatník a plátce

1) Předmětem poplatku je odkládání směsného
komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci
zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro
rodinnou rekreaci, která se nachází na území obce
(dále jen „nemovitá věc“).

3) Plátcem poplatku je:
- společenství vlastníků jednotek, pokud pro dům
vzniklo,
- vlastník nemovité věci v ostatních případech.
4) Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od
poplatníka .
Čl. 3

Ohlašovací povinnost

1) Plátce poplatku je povinen podat správci
poplatku ohlášení , a to do 15ti dnů ode dne
účinnosti této obecně závazné vyhlášky nebo do 15ti
dnů ode dne, kdy se stal plátcem poplatku.
Skutečnost, že plátce poplatku pozbyl postavení
plátce poplatku, je plátce poplatku povinen ohlásit
správci poplatku do 15ti dnů ode dne, kdy tato
skutečnost nastala.
3) Plátce poplatku je povinen ohlásit správci
poplatku do 15ti dnů jakékoliv změny v ohlášených
skutečnostech.
4) Ohlašovací povinnost se nevztahuje na údaje
zveřejněné pro tyto účely správcem poplatku na
úřední desce .

Přechodná ustanovení

2) Splnění ohlašovací povinnosti ke vzniku poplatkové
povinnosti před účinností této obecně závazné
vyhlášky podle obecně závazné vyhlášky obce uvedené
v ust. Čl. 8 odst. 1) této obecně závazné vyhlášky se
považuje za splnění ohlašovací povinnosti ke vzniku
poplatkové povinnosti dle této obecně závazné
vyhlášky.
Čl. 8

Závěrečná ustanovení

1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Vojkovice
č. 1/2019 o systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a o poplatku za komunální odpad, ze dne 26.5.2015.
2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1.1.2022.
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Obecní úřad Vojkovice, jako správce místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci,
sděluje, že na základě obecně závazné vyhlášky obce Vojkovice č. 2/2021 o místním poplatku za odkládání
komunálního odpadu z nemovité věci činí výše tohoto poplatku v závislosti na objemu sběrných nádob
určených k odkládání směsného odpadu a frekvence jejich svozu:

Pořízeno z dotace

Velké sběrné místo v obci Vojkovice

Datum zahájení realizace projektu: 12. 4. 2021

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií
- Fondem soudržnosti v rámci Operačního
programu Životní prostředí.

Datum plánovaného ukončení projektu: 30. 10.
2021
Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

••••••••••••••••••••••••••••••••••

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního
prostředí

Cílem projektu je rozšíření systému separace a sběru
odpadů na území Středočeského

ČR Příjemce dotace: Obec Vojkovice

kraje. Realizací tohoto projektu dojde ke zkvalitnění
nakládání s odpady a navýšení

Sběrné místo ve Vojkovicích je otevřeno takto:
každý LICHÝ týden

kapacity jejich zpracování či třídění o 69,93 t/rok.

březen - říjen: úterý 16 -18 hod.

Celkové způsobilé výdaje: 1 042 771 Kč

sobota 9 - 12 hod.

Dotace EU: 886 356 Kč (85 %)

listopad - únor: sobota 9 - 12 hod.

Příspěvek příjemce podpory: 156 415 Kč (15 %)
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USNESENÍ zastupitelstva č. 5 - 7
U S N E S E N Í č . 5 / 2021

7/6 – 2021 Zastupitelstvo obce schvaluje žádost p.
Kohouta o změnu územního plánu za podmínek, že
žadatel uhradí veškeré náklady na pořízení změny
územního plánu na základě smlouvy

ze zasedání zastupitelstva obce Vojkovice, konaného
dne 22.6.2021 v zasedací místnosti oú Vojkovice
Zastupitelstvo obce schvaluje

10/ 6 – 2021 Zastupitelstvo obce schvaluje
rozpočtové změny č. 3/2021

1/5 – 2021 Zastupitelstvo obce schvaluje program
dnešního zasedání zastupitelstva obce

11/6 – 2021 Zastupitelstvo obce schvaluje provozní
řád sběrného dvora Vojkovice s otevřením a
účinností od 1.10.2021 .

2/5 – 2021 Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1
k Memorandu o vzájemné spolupráci proti
současnému provedení a umístění vysokorychlostní
trati, ve znění dle přílohy tohoto usnesení.
Předmětem dodatku je doplnění dalšího ustanovení
Memoranda z 25.5.2021 a přistoupení nových stran
memoranda.

12/6 – 2021 Zastupitelstvo obce schvaluje i nadále
zajistit objemný odpad pro občany z místních částí
formou kontejnerů v omezené frekvenci.
13/6 – 2021 Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek
výběrového řízení, výběr zhotovitele firmu 4soft,
s.r.o Tanvald a pověřuje starostku podpisem
smlouvy o dílo s firmou 4soft s.r.o. za celkovou
cenu včetně DPH 5 040 926,37 Kč.

4/5 – 2021 Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí
dotace, realizaci akce a zadávací dokumentaci na akci
Rekonstrukce a obnova veřejného sportoviště v obci
Vojkovice

14/6 – 2021 Zastupitelstvo obce ukládá starostce
zjistit stanovisko OŽP Kralupy k odebraným
vzorkům a dále zjistit na SFŽP , zde by nedošlo k
porušení podmínek pro poskytnutí dotace, v
případě, že bude zádržné vráceno a ČOV nebude
uvedena do trvalého provozu.

5/5 – 2021 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
informace o neposkytnutí dotace na společenský sál
6/5 – 2021 Zastupitelstvo obce schvaluje podpis
smlouvy o navážení kalů na ČOV Slaný
Zastupitelstvo obce bere na vědomí

Zastupitelstvo obce odkládá

3/5 – 2021 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
přidělení dotace na akci Rekonstrukce a obnova
veřejného sportoviště.

6/6 – 2021 Zastupitelstvo obce odkládá projednání
žádosti o změnu územního plánu Vojkovic do doby
doložení stanoviska Krajského úřadu Středočeského
kraje k záměru

U S N E S E N Í č .6 / 2021

8/6 – 2021 Zastupitelstvo obce odkládá projednání
žádosti o změnu územního plánu Vojkovic do doby
doložení stanoviska OŽP, odboru výstavby a
dopravy Mě.ú.Kralupy.

ze zasedání zastupitelstva obce Vojkovice , konaného
dne 14.9.2021 v zasedací místnosti oú Vojkovice
Zastupitelstvo obce schvaluje
1/6 – 2021 Zastupitelstvo obce schvaluje program
zasedání zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce nechvaluje
9/6 – 2021 Zastupitelstvo obce neschvaluje žádost
p. Čebiše a p. Matyse o pořízení změny územního
plánu obce za účelem změny využití pozemků
uvedených v žádosti neboť nebylo doloženo
zdůvodnění požadované změny.

2/6 – 2021 Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu
nákladů na pořízení studie a projektu rekonstrukce
školy v Hostíni rovným dílem mezi zúčastněnými
obcemi
3/6 – 2021 Zastupitelstvo obce schvaluje vytvoření
školského obvodu s obcí Hostín u Vojkovic

Zastupitelstvo obce ukládá
14/6 – 2021 Zastupitelstvo obce ukládá starostce
zjistit stanovisko OŽP Kralupy k odebraným
vzorkům a dále zjistit na SFŽP , zde by nedošlo k
porušení podmínek pro poskytnutí dotace, v
případě, že bude zádržné vráceno a ČOV nebude
uvedena do trvalého provozu

4/6 – 2021 Zastupitelstvo obce schvaluje vytvoření
školského obvodu s obcí Lužec n.Vlt
5/6 – 2021 Zastupitelstvo obce schvaluje podílet se
na úhradě části nákladů na rekonstrukci školy v
Hostíni poměrně podle počtu obyvatel zúčastněných
obcí, za podmínky, že bude získána dotace na
rekonstrukci školy v Hostíni.

15/6 – 2021 Zastupitelstvo obce bere na vědomí a
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí

3 vydává

15/6 – 2021 Zastupitelstvo obce bere na vědomí a
znění Plánovací smlouvy a požaduje zapracovat do
této smlouvy příspěvek na rozšíření vzdělávacího
zařízení z důvodů zajištění kapacity pro děti z této
lokality

2/7 – 2021 Zastupitelstvo obce vydává obecně
závaznou vyhlášku obce Vojkovice č. 1/2021 o
obecním systému odpadového hospodářství na
území obce Vojkovice
3/7 – 2021 Zastupitelstvo obce vydává obecně
závaznou vyhlášku obce Vojkovice č. 2/2021 o
místním poplatku za odkládání komunálního
odpadu z nemovité věci

U S N E S E N Í č . 7 / 2021
ze zasedání zastupitelstva obce Vojkovice,
konaného dne 23.11.2021 v zasedací místnosti oú
Vojkovice

Zastupitelstvo obce projednalo
5/7 – 2021 Zastupitelstvo obce projednalo a
schválilo návrh střednědobého výhledu rozpočtu na
roky 2023 - 2027

Zastupitelstvo obce schvaluje
1/7 – 2021 Zastupitelstvo obce schvaluje program
zasedání zastupitelstva obce

11/7 – 2021 Zastupitelstvo obce projednalo Zprávu
o uplatňování ÚP obce Vojkovice a schvaluje zprávu
v plném rozsahu

4/7 – 2021 Zastupitelstvo obce schvaluje návrh
vyrovnaného rozpočtu na r. 2022 členěného na
paragrafy.

Zastupitelstvo obce rozhodlo

6/7 – 2021 Zastupitelstvo obce schvaluje podání
žádosti o dotaci z programu MMR – místní
komunikace k zahrádkám

16/7 – 2021 Zastupitelstvo obce nemůže v danou
chvíli dodržet proticovidová opatření, z těchto
důvodů rozhodlo akci zrušit.

7/7 – 2021 Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku
společnosti TNT ze dne 20.10.2021 na manažerské
řízení, podání žádosti o dotace na rekonstrukci
komunikace k zahrádkám, administraci dotace a
výběrového řízení

Žádosti o dotace

8/7 – 2021 Zastupitelstvo obce schvaluje podání
žádosti o dotaci z programu MMR – rekonstrukce a
přestavba veřejných budov v obci Vojkovice čp. 69

V závěru letošního roku byly vypsány nové dotační
tituly na r. 2022. Obec Vojkovice bude podávat dvě
žádosti

9/7 – 2021 Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku
společnosti TNT ze dne 20.10.2021 na manažerské
řízení, podání žádosti o dotace na projekt
rekonstrukce veřejné obecní budovy čp.69
Vojkovice. administraci dotace a výběrového řízení

1.Žádost o dotaci na rekonstrukci povrchu
komunikace k zahrádkám. V současnosti nabývá
stavební povolení právní moci a může tak být v roce
2022 provedena kompletní rekonstrukce povrchu
této komunikace. Akce se bude realizovat i v
případě, že nebude obci dotace poskytnuta

14/7 – 2021 Zastupitelstvo obce schvaluje
prodloužení nájemních smluv nájemcům, kteří
předložili žádosti a nemají u obce žádné
pohledávky.
15/7 – 2021 Zastupitelstvo obce schvaluje podpis
smlouvy budoucí o připojení odběrného místa k
distribuční soustavě – VO multifunkčního hřiště.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
10/7 – 2021 Zastupitelstvo obce bere žádosti o
změnu územního plánu p. Matějíkové, Čebiše a
Matyse na vědomí, projednány budou v lednu 2022
12/7 – 2021 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
dopis Města Veltrusy o omezení školského obvodu
na 6. -9. ročník
13/7 2021 Zastupitelstvo obce bere na vědomí dopis
advokátní kanceláře Korbelová, Tuháček &partneři
ohledně vrácení zádržného firmě Ekomonitor.
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2.Žádost o dotaci na multifunkční obecní dům v
nebytových prostorách bývalé mototechny čp. 69.
Rekonstrukcí by zde mělo v přízemí vzniknout
kvalitní zázemí pro zaměstnance s dílnou a
sociálkami. V 1.NP by vznikl prostor pro konání
různých obecních kulturních, společenských a
tvořivých aktivit pro různé věkové kategorie
zájemců. Rekonstrukcí by tak obec získala i kvalitní
zasedací místnost pro konání zasedání
zastupitelstva, vítání občánků či posezení pro
seniory. V případě, že bychom dotaci nezískali,
bude zastupitelstvo obce zvažovat, zda z vlastních
prostředků provede pouze rekonstrukci zázemí pro
zaměstnance nebo kompletně celého objektu.

Informace o dopravní situaci ve Vojkovicích
Každý občan Vojkovic jistě zaznamenal velký nárůst dopravy po komunikaci II/101, která vede středem obce.
Neúnosná dopravní zátěž Vojkovic je vyvolaná především částečnou uzavírkou a omezením dopravy v
Mělníku. Tuto problematiku jsem řešila i se zástupcem ředitele a vedoucím DI Policie ČR v Mělníku, bohužel
bez uspokojivého výsledku. Objízdná trasa musí totiž být někde stanovena a pro tyto účely se s komunikací
II/101 počítá. Dočasně byla stanovena trasa ve dvou směrech na Spomyšl a Vojkovice. Bylo přislíbeno, že
dopravní policie bude v naší obci provádět častější kontroly a měření rychlosti vozidel v našem úseku II/101
( omezte prosím parkování svých osobních automobilů na chodnících ve vjezdech svých domů, přítomná
dopravní policie by toto mohla kvalifikovat jako přestupek)
Z důvodů 2. stavby obchvatu Mělníka dochází od 1.12. do 28.2.2022 ke stanovení přechodné úpravy provozu
na pozemních komunikacích, silnice II/101 a II/608. Objízdná trasa pro vozidla na 12t ( v Mělníku) viz.
přiložená mapka, která se dotýká bohužel i Vojkovic a obcí na trase z Mělníka.
Tato nepříjemná situace se nelíbí oprávněně nikomu, ale nejsou proti tomuto opatření přípustné žádné
opravné prostředky.
Jana Koberová

Provozní doba pošty Vojkovice
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

13:00-18:00 hod.
08:00-12:00, 13:00-14:00 hod.
13:00-18:00 hod.
08:00-12:00, 13:00-14:00 hod.
08:00-12:00, 13:00-14:00 hod.

8

Literární sloupek
Noční směny

Usínáte......

Konečně ulehám po extra bláznivém dnu do
postele. Pro mě postel, pro naše děti naprosto
perfektní trampolína. Ještě teď mi v hlavě
lítá ...pospěš si Bingu..už jdu Flope, Tlapkovááááá
patrola....

Druhá vzduchová sms..... mami??????????? opět
se zvedáte a jako herecký mim jdete do pokoje.
ustelete spadlou deku, zabijete komára, uděláte pití
a opět se jako Kájínek plížíte do ložnice, aby jste
HLAVNĚ nikoho nevzbudili. Nedej bože kočku,
která by ještě zkuhrala o granule.

Jako maminka dvou neřízených střel Vám mohu
definovat slova jako je únava, strach, nebezpečí a
bezmoc.
Co je to na mateřské strach?
Já osobně se nejvíc bojím, že mi jeden z potomků
usne v autě okolo páté večer. Hezky se prospinká,
abych já pak měla večer zařízený kulturní program.
A nastupuje právě ta BEZMOC, kdy se snažíte ze
všech sil číst pohádky, hladit, zpívat a mazlit a když
už opravdu máte pocit, že by se mohl stát zázrak
dítě se zvedne a řekne tu úžasnou větu: "mami,
jdeme si hrát?"
Jupíííí !!!!!!
Můj životní sen, hrát si o půlnoci se sanitkou a
bagrem je splněný!!!

Třetí signál......to už se snažíte dělat, že neslyšíte.
ALE slyšíte!!!! Třeba usne, třeba zabere a Vy budete
moc spát. Také si to říkáte? Ne! Ne! Ne! Neusne.
Jdete zjistit tedy stav Vašich dětí......nic se neděje
jen prostě mají potřebu Vás mít u sebe. Lehnete si
tedy vedle něj do polohy x,y,z,ž a jako zlámaný
klacek ležíte a trpíte v poloze na hadí ženu v
třícentimetrové krabici, au to bolí. Váš cíl vrátit se
do postele nevychází a Vy usínáte v dětském pokoji
a pod hlavou máte odhozenou lahvičku.
Nakonec se Vám tedy povede spát dvě hodiny v
kuse, ano celé dvě hodiny, neuvěřitelných 120
minut a vstáváte v půl 7 ráno do školky a na další
mléko pro mladého nástupce trůnu.
Jste unavená, zlámaná, ospalá....................

Chce se Vám spát a nastává fáze ÚNAVA. Když jsem
opravdu unavená, to znamená oči mi padají, nohy
volají o berle e a tělo se mi neustále otírá o gauč.
Vzpomínám si jak jsem říkala mamince ( když jsem
ještě neměla děti) jak jsem unavená.
Byla jsem vtipná. Fááákt vtipná bloncka.B.L.O.N.D
A jak vlastně vypadá taková noc, když Vaše děti
jsou ještě výškově pod 100cm????
Pro tatínky brnkačka, flákačka, super dovča na 3
roky, tssss...., z čeho můžeš být unavená???? vždyť
jsi doma!!!!! Klidně bych si to s Tebou vyměnil, a
hlavně nemusíš ráno vstávat!!!!!!...nejsou Vám tyto
věty trošku povědomé??????
Tak dobrá tak si to trošku objasníme. Když se
večer jde spát vypadá to jako naprostá idylka. Jak by
dneska řekli mladí? Krutopříšně hustej cajk. Děti
usnou a já budím mou drahou polovičku na gauči ať
se přesune do ložnice a ulehám také. Okolo půlnoci
přijde první zpráva....mami???????? zvedáte se a
Vaše noční dobrodružství začíná práve 3...2...1
teď!!!!!!
Vaš krokoměr se probere a začínají naskakovat
noční polokroky, páč všude je tma a Vy si svítíte
mobilem. Jdete ukvrdlat sunar, nutrilon nebo prostě
něco takového.... počkáte až ho benjamínek dopije
a vrátíte se zpátky.
Váš cíl : ložnice,partner, postel, spánek.
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PANE BOŽE Z ČEHO?????????????????? A teď
právě nastává to největší NEBEZPEČÍ ve kterém se
ocitá Váš partner.

Kultura

Společenská kronika

Ve druhém pololetí r. 2021 se uskutečnily tyto
akce:

•
•
•
•
•

Jubilanti:

Letní kino

(10 - 12/2021 )

Zájezd na muzikál "Sestra v akci"

Biskup Jan
Šmíd Jan
Jamborová Jana
Nemejovská Margita
Brázdová Zdeňka
Kejkrt Jiří

Loučení s prázdninami
Hasiči na vodě
Vítání občánků

Další kulturní akce se vzhledem k současné
epidemiologické situaci zrušily.
Byl připraven Halloween pro děti, Rozsvěcení
vánočního stromu s vánočním koncertem a
minijarmarkem. Na obě akce jsme se moc těšili, ale
současná situace a nařízení vlády je nedovolily
uskutečnit.
Několik fotek z akcí (více na stránkách obce:
www.obecvojkovice.cz - rajce.net)
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Kejkrtová Marie
Pavlíčková Růžena

Narození:

(8 - 12/2021)

Studená Julie

Opustili nás:
( 8 - 12/2021 )

Fraňková Růžena

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY

Źádáme občany, kteří ještě neuhradili poplatky za r. 2021, aby tak učinili
co nejdříve a prosíme o upřednostnění úhrady bezhotovostně na účet obce
460046309/0800.
Dále žádáme občany, aby omezili návštěvy OÚ a řešili své záležitosti
převážně telefonicky nebo e-mailem s ohledem na současnou covidovou
situaci.

Poplatky na r. 2022 plaťte prosím až od ledna 2022!!

Poplatky v r. 2022:

poplatky za odpady viz. tabulka na str. 5
stočné - stejné jako v r. 2021 (1880,-/os. za rok)
(více na stránkách obce: www.obecvojkovice.cz)
POZOR - podnikatelé a firmy si v r. 2022 musí sjednat smlouvu se svozovou
firmou sami (změna zákona o odpadech) .

Obecní úřad Vojkovice bude pro veřejnost uzavřen od 20.12.2021
do 31.12. 2021

Recepty na Vánoce
Šlehačková vánočka

Tortilové jednohubky

SUROVINY: ● 500 g hladké mouky ● 250 ml
smetany ke šlehání ● 100 g másla ● 3 žloutky ●
špetka soli ● 1 lžička vanilkového extraktu ● hrst
rozinek ● 20 g čerstvého droždí ● 60 g třtinového
cukru ● 1 lžíce másla ● 1 lžíce medu ● 1 vejce na
potření ● 80 g mandlových lupínků na ozdobu

250 g čerstvého
smetanového sýra
1 hrst čerstvého kopru
1⁄2 citronu
sůl, pepř
2 tortilly

POSTUP: ● V hrnku ohřejeme smetanu (cca na 40
°C), rozdrobíme sem čerstvé droždí, přimícháme
lžičku cukru, zlehka poprášíme hladkou moukou,
přikryjeme utěrkou a necháme zhruba 10 minut
vzejít kvásek. ● Mezitím si odvážíme mouku,
uprostřed vytvoříme důlek, přilijeme vzešlý kvásek,
zbylou část cukru, špetku soli a promícháme.
Přidáme žloutky a změklé máslo, rozinky a
vanilkový extrakt a vymísíme nelepivé těsto.
Necháme 1 hodinu kynout.

1 hrst baby špenátu
250 g uzeného lososa
POSTUP:
1. Sýr v misce promíchejte se
3 lžícemi nakrájeného kopru,
citronovou šťávou, solí a pepřem.
2. Směs natřete na tortilly, zasypte špenátem a
poklaďte lososem. Pevně zatočte do ruličky a dejte do
lednice na půl hodiny vychladit.
3. Podávejte nakrájené na plátky.
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