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Úvodní slovo starostky obce
Vážení občané,
po dlouhé a pošmourné zimě, která nám přinesla řadu neočekávaných i nepředstavitelných událostí, je tu
opět jaro. Jaro, kdy vyhledáváme sluneční paprsky, kdy se objevují poslové jara – narcisy a tulipány. Tu a
tam pohladí naše oko zlatý déšť a ve vzduchu očekáváme blížící se velikonoční svátky, svátky jara.
Nechme za sebou všechny negativní a depresivní zprávy a katastrofické titulky denního tisku. Ty nám
neutečou. Patří bohužel k životu, ale není v silách žádného jednotlivce některé tyto věci ovlivnit. Za
poslední dva covidové roky jsme si zvykli, že je dobré, radovat se z každé chvíle a každou chvilku prožít
podle svých představ.
Vážení občané, přeji vám krásné Velikonoce a vydařené jaro plné slunce, klidu a pohody.
Prožijte jaro podle svých představ ve zdraví a pohodě.
Jana Koberová, starostka obce

Pošta

Ordinace lékaře
V květnu 2021 koupila společnost Mediclinic ordinaci
MUDr.Tomaiera, s tím, že se podmínky pro pacienty
Vojkovic a okolních obcí nezmění. Jediná změna bude
od podzimu nová lékařka za MUDr. Tomaiera. V
červnu 2021 Mediclinic požádal obec Vojkovice o
snížení výše nájmu a služeb spojených s provozem za
pronájem ordinace ve Vojkovicích. Zastupitelstvo
požadavku v rámci zachování lékařské péče ve
Vojkovicích vyhovělo a nově byl stanoven nájem za
ordinaci se službami na 1,-Kč měsíčně.
V listopadu 2021 nastoupil Mudr.Tomaier pracovní
neschopnost, s tím, že do konce roku bude ordinace
ve Vojkovicích z těchto důvodů uzavřena. Jaké
překvapení nás čekalo, když 29.12.2021 přišla
datovou poštou zpráva, že od 1.1.2022 je ordinace ve
Vojkovicích zrušena.
Ačkoliv jsem obratem reagovala a snažila se získat
maximum informací a důvodů proč se ordinace ve
Vojkovicích ruší, dostalo se mi od regionálního
ředitele Mediclinic pouze strohé odpovědi, že provoz
vojkovické ordinace je neekonomický a nerentabilní,
neboť mzdové náklady na lékaře a sestru značně
převyšují příjmy za úkony u pacientů. N
Dle sdělení Mediclinic není možné dál ordinaci ve
Vojkovicích provozovat a nedovolí nové paní
doktorce ve ztrátové ordinaci ordinovat.
Tato situace nejde změnit a není v silách obce zajistit
ve Vojkovicích ordinaci praktického lékaře. V dnešní
tržní době je totiž na občana – pacienta pohlíženo
především jako na „ hromádku peněz“, která je
přijatelná nebo nepřijatelná.
Jana Koberová

S příchodem Nového roku ve skrytu duše
doufáme, že ten letošní Nový bude lepší, než ten
odcházející starý. Začátek toho letošního opravdu
stojí za to. A to nechci vůbec rozvádět otázku
covidu, inflace nebo energetické ani jiné krize ve
světe. Bude stačit, když zůstaneme u nás ve
Vojkovicích.
Od 1.1. 2022 se ruší ordinace praktického lékaře
( což se dočtěte ve Zpravodaji podrobněji také), no
a v polovině ledna se na mě obrátil zástupce
České pošty, že je pošta ve Vojkovicích
nerentabilní, ztrátová a že je uvažováno o tom, že
pobočka ve Vojkovicích bude převedena na Poštu
Partner a zda by obec měla zájem Poštu Partner
provozovat. Vznesla jsem mnoho dotazů, abych
věděla co to obnáší pro obec a jaké budou
požadavky a podmínky, protože tuto službu
chceme v obci zachovat. Na mé dotazy mi
manager nedokázal konkrétně odpovědět a tudíž
mi přeposlal obsáhlé informativní letáky, mimo
jiné - návrh smlouvy o spolupráci, která obsahuje
18 příloh! Nejlepší čtení na víkend
nenajdete………… U 11. přílohy jsem přestala dál
číst. Pokud by obec vstoupila do Pošty Partner,
jedna zásadní podmínka je, že nesmí dojít k
uzavření přepážky. Nikdy! To znamená, že by obec
musela mít, přeženu to „ nespočet „ vyškolených
pracovníků, kteří by zastoupili vedoucí pošty v
případě její pracovní neschopnosti, v době
dovolené nebo jiné překážky bránící nástupu do
zaměstnání. O dalších striktních podmínkách
nemluvě. Podle vedení je přepážka pošty ve
Vojkovicích nerentabilní a je nutné ukončit její
provozování ze strany České pošty. Tento postoj
České pošty obec nemůže změnit.
Jana Koberová
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Usnesení zastupitelstva obce
U S N E S E N Í č . 8 / 2021

U S N E S E N Í č .1 / 2022

ze zasedání zastupitelstva obce Vojkovice , konaného
dne 14.12.2021 v zasedací místnosti OÚ Vojkovice

ze zasedání zastupitelstva obce Vojkovice , konaného
dne 22. 3.2022 v zasedací místnosti OÚ Vojkovice

Zastupitelstvo obce schvaluje

Zastupitelstvo obce schvaluje

1/8 – 2021 Zastupitelstvo obce schvaluje program
zasedání zastupitelstva obce

1/1 – 2022 Zastupitelstvo obce schvaluje program
dnešního zasedání zastupitelstva obce

2/8 – 2021 Zastupitelstvo obce schvaluje předložený
vyrovnaný rozpočet členěný na paragrafy.

6/1 – 2022 Bere na vědomí – informaci o obsahu
žádostí firmy Diton, R. Kdérová a J. Matějíková o
pořízení změn ÚP Vojkovice

3/8 – 2021 Zastupitelstvo obce schvaluje předložený
rozpočtový výhled na období 2023 - 2027

- Souhlasí

4/8 – 2021 Zastupitelstvo obce schvaluje termín
inventur

1.S pořízením změny ÚP Vojkovice J.Matějíkové po
dodání stanoviska krajského úřadu Středočeského kraje

5/8 – 2021 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové
změny č. 4/2021

- Schvaluje
1.Návrh na pořízení změn Zm4 a Zm5 ÚP Vojkovice
zkráceným postupem, dle § 55a a 55b zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů, včetně návrhu obsahu
těchto změn, uvedených v příloze č.1 tohoto usnesení

6/8 – 2021 Zastupitelstvo obce pověřuje starostku
obce provedením poslední úpravy rozpočtu v závěru
roku dle skutečného plnění
9/8-2021 Zastupitelstvo obce schvaluje podpis
Dohody o vytvoření společného školského obvodu s
obcí Lužec n . Vlt pro zajištění základní školní
docházky dětí Vojkovic

2.Pořízení změn Zm4 a Zm5 ÚP Vojkovice s
podmínkou úplné úhrady nákjladů uvedených v § 55a
odst. 2 písm. F) v souladu s § 45 odst. 4 stavebního
zákona navrhovateli na jejich pořízení

Zastupitelstvo obce bere na vědomí

- Ukládá

7/8 – 2021 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
rozpočet MŠ Vojkovice na r. 2022

1.Starostce obce a určenému zastupiteli, Janě
Koberové, v součinnosti s projektantkou a
navrhovatelem zahájit pořizování změn Zm4 a Zm5 ÚP
Vojkovice výzvou ke zpracování návrhu změny,
určeného k veřejnému projednání dle § 55b stavebního
zákona. Termín do 15.4. 2022.

8/8 – 2021 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
rozpočtový výhled MŠ Vojkovice
10/8 – 2021 Zastupitelstvo obce bere stavební
informace na vědomí
Zastupitelstvo obce jmenuje

7/1 – 2022 Zastupitelstvo obce schvaluje podpis
4/8 – 2021 Jmenuje inventarizační komisi ve složení smlouvy na zajištění a financování dopravní
obslužnosti včetně příloh 15. , 16. a 20.
A. Šabouk, P. Tobiáš, M. Remšík a náhradník P. Bína
8/1 – 2022 Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek
inventury za rok 2021.

Zastupitelstvo obce pověřuje
6/8 – 2021 Zastupitelstvo obce pověřuje starostku
obce provedením poslední úpravy rozpočtu v závěru
roku 2021 dle skutečného plnění

9/1 – 2022 Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou
nabídku CN 20032022 – nákup komunální techniky
traktoru Zetor.

Zastupitelstvo obce stanovuje

11/1 – 2022 Zastupitelstvo obce schvaluje změnu
užívání tělocvičny v objektu DCV čp. 140 na jednu třídu
mateřské školy, s možnou kapacitou dle projednání na
hygieně.

11/8 – 2021 Zastupitelstvo obce stanovuje výši
stočného pro rok 2022 dle směrného čísla spotřeby
vody 35m3 na osobu a rok za 53,70Kč / 1m3 u
právnických a fyzických osob podnikajících dle
mstavu vodoměru za cenu 53,70Kč/ m3
odkanalizované odpadní vody.

12/1 – 2022 Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvy na
finanční příspěvky pro spolky, které doložili vyúčtování
loňského roku. Dokud nebude doloženo, nelze
poskytnout příspěvek na letošní rok.
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13/1 – 2022 Zastupitelstvo obce schvaluje podpis
dohody o dočasném humanitárním ubytování v
nebytových prostorech bývalé ordinace na dobu 3
měsíce, po kterou bude poskytováno ubytování
zdarma.

Vandalismus
V poslední době se v obci rozmáhá velký nešvar,
který jsme tady nikdy nemuseli řešit.

15/1 – 2022 Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášku o
vytvoření školského obvodu s obcí
Lužec n.Vlt
16/1 – 2022 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové
změny č.1/2022
Zastupitelstvo obce stanovuje
3/1 – 2022 Zastupitelstvo obce stanovuje odměnu člena
zastupitelstva obce Vojkovice p.Purnochovi ve výši 1
623,-Kč měsíčně s účinností od 1.4.2022
4/1 – 2022 Zastupitelstvo obce jmenuje předsedu
kontrolního výboru L.Dvorského a stanovuje měsíční
odměnu ve výši 3 245,-Kč s účinností od 1.4.202
Zastupitelstvo obce neschvaluje
5/1 – 2022 Zastupitelstvo obce neschvaluje podpis
smlouvy s Českou Poštou a vytvoření Pošty Partner s
obcí Vojkovice.

Jedná se o ničení – sprejování obecních zařízení skříní elektro, chodníků, plotů, střídaček na
fotbalovém hřišti atd…. Pokud se tady někdo z
generace teenagerů nebo jiných věkových skupin
nudí, mohu je ubezpečit, že si s ničením obecního
majetku, sprejováním a dalším vandalismem
koledují o průšvih. Pokud někoho přistihnu
osobně, může si být jist, že mu jeho „ nudění“ jen
tak neprojde……. Jistě má bohaté rodiče…….
Pokud někdo pořídí fotku nebo jiný
„ materiál“ dokazující ničení a bude z něho patrno
o koho jde, bude to předáno rovnou na komisi
veřejného pořádku v horším případě policii ČR.
Nebudeme tolerovat vandalismus v obci a každý,
kdo tady něco podobného zkouší musí být patřičně
potrestán. A věřte, že se o to postarám. Jsou lepší
způsoby kam investovat obecní finance, než do
oprav poničeného obecního majetku. Proto apeluji
s prosbou na všechny rodiče, aby svým ratolestem
domluvili, aby je poučili, případně aby si byli
vědomi, že za činy svých dětí budou muset platit.

10/1 – 2022 Zastupitelstvo obce neschvaluje účast v
dražbě pozemků v lokalitě pískovny – jezera Vojkovice
dle dražební vyhlášky.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
2/1 – 2022 Zastupitelstvo obce bere na vědomí složení
slibu P. Purnocha
14/1 – 2022 Zastupitelstvo obce bere stavební
informace na vědomí

Jana Koberová, starostka obce

17/1 – 2022 Zastupitelstvo obce bere informace o
ukončení ordinace lékaře ve Vojkovicích na vědomí.

Záměry pro tento rok
1. Dokončení rekonstrukce víceúčelového
sportoviště ve Vojkovicích
2. Změna užívání tělocvičny v Domě vzdělávaní
na 1 třídu mateřské školy
3. Výstavba komunikace k zahrádkám
4. Rekonstrukce chodníků a stanoviště na
kontejnery v Bukoli
5. Ošetření a prořezání lipových alejí podél
komunikací
6. Oprava vybraných místních komunikací v
Dědibabech, Bukoli a příjezdová cesta do
sběrného dvora odfrézovanou živicí.
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Rubrika "s hvězdičkou"

VOJKOVICKÝ FOTBAL

aneb není " HOVNO jako HOVNO"

14. kolo
Sobota 26. 3. 2022 15:00
SK VOJKOVICE - FK Vysoká z.s. 1:0 (0:0) Pen: 7:6
15. kolo
Neděle 3. 4. 2022 16:30
Tělovýchovná jednota Sokol Tišice - SK VOJKOVICE
5:1 (2:1)
16. kolo
Sobota 9. 4. 2022 16:30
SK VOJKOVICE - Tělocvičná jednota Sokol Čečelice
17. kolo
Sobota 16. 4. 2022 17:00
AFK Vraňany - SK VOJKOVICE
18. kolo
Sobota 23. 4. 2022 17:00
SK VOJKOVICE - Tělovýchovná jednota Sokol Horní
Počaply, z.s.
19. kolo
Sobota 30. 4. 2022 17:00
SK VOJKOVICE - SK Mšeno z.s.
20. kolo
Sobota 7. 5. 2022 17:00
Tělovýchovná jednota Sokol Obříství - SK
VOJKOVICE
21. kolo
Sobota 14. 5. 2022 17:00
SK VOJKOVICE - TJ Slovan Horní Beřkovice z.s.
22. kolo
Sobota 21. 5. 2022 14:00
Tělocvičná jednota Sokol Dolní Beřkovice - SK
VOJKOVICE
23. kolo
Sobota 28. 5. 2022 17:00
SK VOJKOVICE - Sportovní klub Viktoria Všestudy,
z.s.
24. kolo
Sobota 4. 6. 2022 17:00
Tělovýchovná jednota Sokol Libiš,B z.s. - SK
VOJKOVICE
25. kolo
Sobota 11. 6. 2022 17:00
SK VOJKOVICE - SK Labský Kostelec
26. kolo
Neděle 19. 6. 2022 17:00
FK PŠOVKA MĚLNÍK B - SK VOJKOVICE

Všem občanům se omlouvám za nevhodné slovo
hned v úvodu článku. Věřím, že mi tento výraz
prominete a zároveň doufám, že některé pejskaře
probere. Je to výraz bezmoci a zoufalství, kdy už
nevím, jak apelovat na majitele psů, psíků,
čtyřnohých miláčků a společníků.
Bydlíme na vesnici, kam psi od nepaměti patřili a
patří. Dříve byli psi na vesnicích chováni především
jako hlídači, dnes jako společníci, kamarádi, ale i jako
módní doplněk. Je jedno k jakým účelům je pes v
rodině držen a jaký k němu má páníček vztah a
přístup. Jedno je však stejné pro všechny majitele
čtyřnohých miláčků a to je především jejich venčení.
Za svého psa je zodpovědný majitel, tudíž i za to , kde
pes udělá svou potřebu. Po celé vesnici jsou
rozmístěny koše na psí exkrementy, ale i přesto jsou
chodníky doslova posety psími výkaly. Nejlépe je
kultura pejskařů vidět v okolí mateřské školy, kde je
permanentně od psů podělaný chodník, tráva i
záhon kolem celé budovy. Ačkoliv je míst pro
nerušené venčení psů mimo zástavbu v našem okolí
dost, velká část majitelů psů chodí venčit své psy na
chodníky mezi domy, nejraději na nové parcely, aby
se páníčci nemuseli brodit v blátě někde v lese nebo
polní cestě a hlavně aby měli „nucenou
procházku“ rychle z krku………. Jejich pes udělá
potřebu na chodník nebo někomu před vrátka a
samozřejmě to páníček nevidí………..Také chodník za
kabinami drží neslavné prvenství v počtu psích
hromádek, dále park u autobusové zastávky nebo
náves jak ve Vojkovicích tak i v Bukoli, kde je navíc i
dětské hřiště.
Neukáznění pejskaři proberte se! Znepříjemňujete
svým chování život slušným občanům obce. Copak
musí člověk dostat pokutu za porušování veřejného
pořádku, aby zjistil, jak a kde má venčit svého psa?
Dosud jsme k těmto opatřením nepřistoupili, ale asi
nebude jiného východiska……
Začněte prosím uklízet po svých psech, ať nejsme
nuceni přistoupit k postihům ve formě pokut.
Jana Koberová
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Sbírka pomoci
Sbírka pomoci
V únoru jsme zorganizovali humanitární sbírku
materiální pomoci pro Ukrajinu.
Prostředky, hlavně trvanlivé potraviny, dětská
výživa, balená voda a dětské jednorázové pleny,
byly určeny pro dětský domov a zařízení pro děti.
Věci do sbírky se shromažďovaly v tělocvičně a poté
byly naloženy a odvezeny na 1den do meziskladu,
odkud kamionem putovaly na Ukrajinu.
Velice bych chtěla poděkovat všem občanům, kteří
do sbírky přispěli, organizátorům sbírky
M.Remšíkové a H.Bartošové, p. J.Kejkrtovi za
poskytnutí techniky na nakládku pěti palet a
M.Škutanovi za trpělivost ( kamion přijel se
značným zpožděním).
Jana Koberová

Příměstský tábor
SBĚR NEBEZPEČNÝCH
ODPADŮ

Obec Vojkovice ve spolupráci s RETRO spolkem
připravuje v termínu od 15. – 19. 8. 2022
PŘÍMĚSTSKÝ tábor Vojkovice s názvem:
PUTUJEME PŘÍRODOU

30. DUBNA 2022 (sobota)

Tábor je určen pro děti ve věku od 6 do 10 let
( r. nar. 2012 – 2016 – 6 let do dne konání )
Organizace tábora:

Mobilní sběrna bude přistavena:

nástup v 7 hod. v budově MŠ , vyzvedávání dětí
kolem 16 – 16:30 hod. tamtéž.

8:45 - 9:00

Křivousy

9:05 - 9:20

Bukol

9:25 - 9:40

Dědibaby

9:50 - 10:20

Vojkovice

Pro děti je připraven pestrý program, kde je
kladen důraz na pobyt v přírodě, sportovní
aktivity, kreativní činnosti, kolektivní a
sportovní hry.

(parkoviště u hospody)

Cena tábora je 2 500,- Kč. V ceně pro každé dítě
je 2 x svačina, oběd, pitný režim, pojištění a
výlet mimo Vojkovice ( podle počtu
přihlášených).

10:25 - 11:00 Vojkovice - sběrné místo
(č.p. 69)
Občané obce mohou v tomto časovém rozmezí
odevzdat ZDARMA nebezpečné odpady.

Bližší podmínky budou upřesněny v přihlášce,
jejíž nedílnou součástí jsou organizační pokyny
pro rodiče. Tábor je přednostně určen pro děti
Vojkovic a místních částí, v případě volné
kapacity budou přijímány i děti z okolních obcí.
Přihlášky je nutné odevzdat do 30. 4. 2022. S
rodiči přihlášených dětí proběhne informativní
schůzka v květnu. Kapacita tábora je omezená.
Přihlášku je možné si stáhnout na
www.obecvojkovice.cz
Jana Koberová
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Literární sloupek
Občas se mi stane, že se mě někdo zeptá, jaké to je
mít dvě děti. Odpověď je velmi jednoduchá.

No a také tu máme spánek. Se slovem spánek jsem
se musela poradit s internetem. Nejsem si totiž
jistá, co to slovo znamená. Pro maminky
( nalezeno na wikipedii - Spánek je pasivní stav
organismu, projevující se útlumem činnosti
mozkové kůry za účelem obnovení normální
činnosti buněk centrální nervové soustavy.)

Mít doma dvě děti znamená..... to, že jste neustále
sudí a stále rozsuzujete, který obrázek je hezčí, kdo
více zlobí, kdo si lépe uklidil a nebo jste vyloženě
rozhodčí v MMA, kdy od sebe v zápalu vzteku trháte
dvě malá tělíčka - koušou se, štípají, trhají vlasy. A
víte proč??? Protože jáááá to měl/a první!!!!!!

Jestli jde o nervovou soustavu, tak tu už podle mě
nemám. Dcerka začala spát v 5 letech a když jsem
si lehla a zavřela oči, že se KONEČNĚ vyspím,
mluvila na mě sestra na porodním sále ať
spolupracuji.....že ještě pár minut a máme kluka a
světě. Ten naopak spal tak, že jsem raději chodila
každých deset minut a dávala mu ruku na hrudník
a prst pod nos. ( eeestli dýchá,chápete?) Takovou
tu podložku, co pořád řve jak kráááva, jsem dala
pryč. Neustále jsem zapomínala vypínat čudlík a
řvalo to v noci na celou vesnici.

Vlastně po rodičovské dovolené by jste z fleku mohli
dělat Vémolovi ochranku.
No? Kdo to zná?
"Mami, ona mě kousnula"
"Mami, ale on si začal"
Občas řeknu tu nenáviděnou větu, kterou říkávala
moje maminka nám a já přísahala, že jí NIKDY
neřeknu.
" Nezajímááááá mě, kdo začal!!! Nechte se bejt,
voba!!!!!!!!! “

Není nad to mít dvě děti.....a paradoxem je, že to
vlastně beru jako největší vítezství ve svém životě.
A neměnila bych.

Mami, já tohle TÁÁÁK nenáviděla.
Ty jsi nikdy nepochopila, že já opravdu potřebovala
vědět, který obrázek je hezčí. Najednou mám také
děti a nedokážu prostě říct, který je lépe namalovaný.
A tak odpovídám Tvou větou, že se nedá říct, který je
hezčí, oba jsou přece krásné.
Jenže oni to nechápou, jako tenkrát já. Oni potřebují
vědět TEN nebo TEN. Jiná odpověď není správná.
Mít dvě malé děti znamená, že se občas přistihnete,
jak si v duchu říkáte Kytici od pana Erbena: "Zemřela
matka a do hrobu dána, siroty po ní zůstaly ".
Nejlepší je oblékání, když jeden už je oblečený a
druhý má jednu ponožku. První řve, že mu je vedro a
druhý, že se neeece ooobééékat a bude hoooma. Ve
chvílí, kdy zdoláte veškeré překážky a už vychází
ven....už vidíte kliku u dvěří......už jde klika dolůůůůů.
POZÓÓÓR jeden chce na záchod!!!!!
Pane bože proč?????
Stolování? Také hitparáda! Jednomu to nechutná a
druhý se cpe k prasknutí. Jenže pozor! Opět zrada,
řetězová reakce. Když jeden vysloví, že mu to
nechutná i druhý už nechce pokračovat se svém
pokrmu. V tomto případě jsem velmi tolerantní
maminka, můžou oba opustit stůl a já mám tři jídla.
Paráda, jdu se najíst. Já hlad mít nebudu, já ne!!!!! A
na reakci paní sestry na gynekologii, že jsem přibrala,
jsem se rozhodla změnit.........lékaře. Mám dvě děti,
dva císaře, tak nevím, proč nemůžu mít v ruce donut (
takový ten čokoládový, s náplní, dva).
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Zábavně naučná stezka - Vojkovice

VELIKONOCE
Čokoládový beránek
140 g polohrubé mouky
130 g krupicového cukru
80 g mletých ořechů
60 g másla
50 g kvalitního kakaa
2 žloutky
1,5 dl mléka
1/2 prášku do pečiva

Žloutky utřete s cukrem do světlé pěny. Přidejte změklé máslo a
vymíchejte dohladka. Do základu přidejte kakao, mleté ořechy,
mléko a rozinky. Dále také mouku smíchanou s kypřicím
práškem do pečiva. Na závěr opatrně vmíchejte tuhý sníh z
bílků.
Formu vymažte tukem a vysypte hrubou moukou. Těsto nalijte
do formy a pečte pozvolna
na 170 stupňů 45–60 minut.
Po upečení nechte beránka
pár minut vychladnout,
poté ho vyklopte na
servírovací tác.

vyšlehaný sníh ze dvou bílků
30 g rozinek namočených v rumu
máslo a hrubá mouka na vymazání
9
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Mateřská škola Vojkovice

Obec Vojkovice kupuje pro zlepšení
úklidu v obci i pro jiné činnosti
víceúčelový traktor ZETOR Utilix
včetně příslušenství.

Vzhledem k tomu, že současná kapacita dětí v
mateřské škole je pro naše vojkovické děti
nedostatečná, rozhodlo zastupitelstvo obce o
rozšíření kapacity mateřské školy. Po projednání s
ředitelkou mateřské školy a s hygienou jsme
dospěli k závěru, že bude navýšena kapacita o 15
dětí, čímž vzniknou dvě třídy.
V současnosti připravujeme projekt pro stavební
povolení a výběrové řízení, který musí být plně v
souladu s veškerými legislativními normami.
Drobnými úpravami tělocvičny, sociálního zázemí
a stávající šatny tak vznikne prostor pro 2. třídu
předškolních dětí. Dojde i k úpravě kuchyně a
souvisejících prostor pro přípravu jídla. Pokud
bude vše probíhat podle plánů, mohly by být
stavební práce ukončeny na podzim letošního
roku. Po kolaudaci musí nově dojít o zařazení
mateřské do sítě škol a o rozšíření počtu dětí a
pracovníků mateřské školy.

Velikonoční Mazanec

Budeme se maximálně snažit, aby tyto úpravy
proběhly v nejkratším možném termínu a aby
všechny děti mohly být přijaty do naší MŠ
(v letošním roce by mělo jít k zápisu do MŠ 13 dětí,
které dosáhnou věku tří let).
Současná tělocvična bude přesunuta do Klubu, kde
bude opět obnoven provoz ( o tomto tématu více v
dalším vydání Zpravodaje).

Suroviny na 2 mazance: 500 g hladké mouky, 250
g měkkého tvarohu, 200 g moučkového cukru, 150 g
másla, 2 vejce, 1 žloutek, 1 lžičku nastrouhané
citronové kůry, ½ lžičky drcené vanilky, 5 lžic
smetany, 2 lžíce rumu, hrst rozinek nebo brusinek,
2 lžíce prášku do pečiva, 1 vejce na potření, plátky
mandlí na zdobení.
Postup: Do mísy vyklepněte vejce, přidejte cukr,
vanilku, citronovou kůru a prošlehejte. Vmíchejte
mouku smíchanou s práškem do pečiva, tvaroh,
smetanu, rum a vše důkladně propracujte. Nakonec
přisypte rozinky nebo brusinky. Vytvarujte dva
bochánky a dejte je na plech vyložený pečicím
papírem, potřete rozšlehaným vejcem a posypte
mandlovými lupínky. Pečte asi 40 minut v troubě
předehřáté na 180 °C.

Jana Koberová
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