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Veřejný pořádek

Další skupinu tvoří majitelé psích miláčků,
kteří korzují se psy především po ulicích a
veřejných prostranstvích ( nejfrekventovanější je
chodník za kabinami, ulice v nové čtvrti či náves v
Bukoli). To nejsou děti ani mládež, kteří si osvojují
dobré zvyky a učí se, jak se chovat na veřejnosti.
Jsou to dospěláci, kteří si myslí, že čím mají delší
vodítko, tím hůře vidí, co jejich pes vykonal a
proto to nemusí „řešit“. Někteří otevřou vrátka a
jejich pes „ jakoby „ uteče a mezitím se vlastně i
sám vyvenčí. Procházka kolem naší krásné
mateřské školy je skutečným zážitkem, o to
větším, pokud máte malé dítě, které se jde podívat
na Krtečka. Máte jistotu, že na každé botě bude mít
něco navíc od psího kamaráda. Když pomyslím, že
jde školka na procházku po obci, učitelky pracně
obují téměř 28 dětí a každé druhé šlápne do „
hromádky“, kterými je okolí školky „vyzdobené“
a jejíž obsah přinese zpět do šatny, je to hnus
nejvyššího stupně. A největší drzost a
neohleduplnost od „pejskařů“, kteří neuklízí po
svém psovi ! V tomto případě je jedno, jestli
potřebu vykoná jorkšír nebo bernardýn. Naučte se
prosím všichni, jak ve Vojkovicích, tak v
Křivousích, Dědibabech a v Bukoli uklízet po
svých psech! Pes za to nemůže, je to vizitka jeho
páníčka! Koše a sáčky máte k dispozici v
dostatečné míře.

Co je to vlastně veřejný pořádek v obci? Proč je
všeobecně některým občanům veřejný pořádek
lhostejný? Jak přispět k udržování veřejného
pořádku?
Veřejný pořádek je tématem neustále zmiňovaným
a mnohokrát mezi občany diskutovaným. Veřejný
pořádek a vše kolem něho se týká každého občana
i každého návštěvníka naší obce, který by měl
dodržovat zásady slušného chování a respektovat
místní zvyklosti ( např. Zákaz vstupu psů do
sportovního areálu nebo úklid psích exkrementů po
svém psovi ).
Veřejný pořádek je všeobecně pořádek v
obci. Z širokého spektra oblastí veřejného pořádku
zmíním to, co nás nejvíce pálí a to je hlavně
odhazování odpadků mimo odpadkové koše a
nádoby a úklid psích exkrementů z veřejných
prostranství.
V poslední době se velice rozmáhá
odhazování odpadků mimo odpadkové koše. Jsou
to především děti a mládež, kteří odhazují jízdenky
z autobusu, papírky od sladkostí, PET lahve a
kapesníky. Nevychovaní, řvoucí nejen „puberťáci“
nenechají nic bez povšimnutí. Lavička u chodníku
k mateřské škole je toho velkým důkazem. Jeden
den je politá jogurtem, další dny hořčicí a kolem
nepořádek, za který by se stydělo i pořádné prase
ve chlívku. Podobně vypadá i lavička v lesíku se
šlapadlem a cvičebními prvky. Lavičky využívá
širší veřejnost a v tomto smyslu byly také po obci
instalovány. Vychovávat místní mládež a děti
nemám v úmyslu, ale devastovat obecní majetek a
žít tu jako ve chlívku nechceme a nebudeme.
Každá generace má bohužel své vandaly a ničemy
a je věcí dospělých, zda je budeme tolerovat nebo
ne. Když nejsou směrováni rodiči, nedejme jim
příležitost to tady ničit, vždyť je to vizitka nás
všech.

Přispět k udržování veřejného pořádku
můžeme všichni, pokud nebudeme lhostejní a
nevšímaví. Každý může druhého upozornit, že
něco není v pořádku. Když to neudělají rodiče
nebo to nevidí majitelé psů, pojďme si to jejich
chování nenechat líbit……………
Jana Koberová
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Kamerový systém v obci

kamerový systém. Na základě vyhodnocení
kamerových záznamů pak můžeme konkrétní
aktéry ( případně jejich zákonné zástupce) přimět
k odpovědnosti.

V poslední době se v obci vyskytlo několik
rizikových míst, kde vznikají problémy s veřejným
pořádkem, čistotou a slušným chováním. Někteří
mladí neznají žádné hranice slušného chování a
myslí si, pokud je nikdo nechytí za ruku „při činu“,
že se jejich chování a ničení obecního majetku
schová pod rouškou anonymity. Opak je bohužel
pravdou. Velice dobře víme, kdo jak ničí obecní
majetek a narušuje veřejný pořádek a čistotu v
obci…….Každá generace má své rebely ( dnes
spíše rebelky), ale některé jejich „kousky„ jsou
hodně za hranicí tolerance.

Dlouho jsme k tomuto kroku nechtěli přistoupit,
ale nyní vidíme toto opatření jako nezbytné.
Ničení majetku a úklid veřejných prostranství
opakovaně zaměstnává naše zaměstnance, ale bez
dlouhodobého efektu ( aneb odpoledne uklidí, ráno
to není vidět…)
Vzájemná větší všímavost nás všech občanů by
jistě pomohla proti vandalům zakročit a měla
okamžité výsledky……..

Abychom měli dostatek důkazů a chování vandalů
bylo prokazatelné, rozhodlo zastupitelstvo obce na
těchto místech, kde se kumulují problémy s
veřejným pořádkem a vandalstvím, instalovat

Plán akcí na rok 2020
❖ Doplnění herních prvků pro děti ve
Vojkovicích, Křivousích a Bukoli
❖ Zavedení kamerového systému ve
Vojkovicích
❖ Nákup traktoru a cisterny
❖ Příprava studie na rekonstrukci objektu
nebytových prostor v bývalé mototechně

❖ Dokončení akce intenzifikace ČOV
Vojkovice a zahájení zkušebního provozu
❖ Rekonstrukce chodníku v Křivousích
❖ Stavba a rozšíření stanoviště na tříděný
odpad ve Vojkovicích
❖ Rekonstrukce stropu a zázemí v dílně
zaměstnanců
❖ Projekt na rekonstrukce komunikace k
zahrádkám

NABÍDKA

·

Obec VOJKOVICE

Žadatel doručí písemnou žádost o koupi dlaždic na
oú Vojkovice, kde si domluví termín odvozu

nabízí k prodeji použité dlaždice 50x50

Dlaždice budou vydávat po dohodě zaměstnanci
obce.

Cena za kus 20,- Kč

Vzhledem k tomu, že se jedná o použité dlaždice,
výdej bude probíhat postupně, bez možnosti výběru
( může se stát, že některé dlaždice mohou být
částečně poškozené).

Žádosti se přijímají od 13.2.2020
Podmínky prodeje:
·

písemná žádost, kde bude uveden počet ks,
žadatel a kontakt

·

žádat mohou pouze občané, žijí trvale v obci
Vojkovice včetně místních částí

omezený počet – na nemovitost 100 kusů

Tel. 315 792 508 - 509

3

Mateřská škola v únoru
Únor je tady a my stále s dětmi čekáme, kdy už
napadne sníh…
Většina nových dětí si už zvykla na školku a od
září 2019 jsme plně zapojeni do spousty aktivit
pořádaných Obecním úřadem Vojkovice nebo také
dlouhodobým projektem EU Zvyšování kvality
školy. Angličtina, keramika, osvětová setkávání s
rodiči, projektové dny (Skřítek Podzimníček,
Dýňobraní, Zdobení perníčků, apod.), výlety,
plavání a divadelní představení. Pravidelně nás
navštěvuje divadlo Koloběžka, které si vždy
připraví poutavé a zábavné představení. Tento
týden jsme začali s dětmi jezdit na plavání.
Přejeme všem dětem, aby se jim plavecký kurz
líbil.
 Lenka Císařová, DiS., ředitelka školy

Na hodinu je možné přijít v max počtu 12 lidí.
Děkujeme za pochopení.
ČTVRTEK :
18:00 – 19:00 - taneční a pohybová průprava pro
děti od 10 let + s Káťou a Markét. Společně
tančíme, street dance, hip hop, scénický tanec.
Společně trénujeme taneční sestavy na kulturní a
společenské akce obce Vojkovice. Každý první
čtvrtek v měsíci „OPEN CLASS“ Přijď se podívat
a zatančit si …

SPORT TEAM VOJKOVICE
Pravidelné cvičení v tělocvičně SPORT TEAMU u
MŠ Vojkovice.
STŘEDA :
17:00 – 18:00 - pohybové odpoledne s Katkou
pro školkové děti ve věku 3 – 6 let. Náplň hodiny,
základní pohybová průprava, překážkové dráhy,
hry… Na hodině, NENÍ MOŽNÁ PŘÍTOMNOST
RODIČŮ! Děkujeme za pochopení.
18:30 – 19:30 - fitness s Katkou pro dospělé a
dospívající děti od 12 let. Z důvodu omezené
kapacity tělocvičny je nutné se na hodinu přihlásit
předem telefonicky či sms zprávou na tel. 776 459
894 (pí. Remšíková).
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KLUBÍČKO

zábavy, stánek s odměnami, malování na obličej,
divadelně kouzelnické představení, atd.…

AKCE NA ROK 2020

Zápis dětí do soutěží od 12:30 hod.

7.3.2020 (sobota) - tělocvična SPORT TEAMU u
MŠ Vojkovice divadélko CESTOVADÉLKO s
naučnou pohádkou „Jak Pimpilimpi a
Pompolompo z planety Pumpulumpu přiletí na
Zemi, která má problém s odpadky a naučí lidi jak
správně třídit odpad…
Začátek představení od 15:00hod.
Vstupné pro děti i dospělé ZDARMA.
30.4.2020 (čtvrtek) - tradiční pálení čarodějnic.

Cestovadélko

6.6.2020 (sobota) - tradiční Vojkovický dětský
den od 13:00 hod. na hřišti. Spousta soutěží,

SK Vojkovice
Život ve sportovním klubu SK Vojkovice se
po červnových oslavách 110 let od založení vrátil k
rutinnějšímu koloběhu organizovaných fotbalových
utkání. Po absolvování podzimní části soutěží a po
vydařeném sportovním plese, čekala na hráče a
vedení klubu krátká zimní přestávka. Ples SK
Vojkovice se tentokrát konal na sále ve Zlosyni a to
ne z důvodu, že bychom nechtěli platit pronájem
sálu ve Vojkovicích (zdarma jsme nikdy využití
sálu nepožadovali a i ve Zlosyni nájem platíme),
ale před 3 lety nám byl navrhnut panem
provozovatelem hostince “U Losa” nájem sálu ve
Vojkovicích více než trojnásobný oproti nájmu,
který jsme platili v minulých letech. Jsme zájmová
organizace - spolek, ples pořádáme sice pro zábavu
našich členů i příznivců a širokého okolí, ale
nemůžeme si dovolit ples dotovat.

Děti Vojkovice reprezentují v těchto věkových
kategoriích:
●
●
●
●

mladší žáci (ročníky 2007, 2008)
starší přípravka (2009,2010)
mladší přípravka (2011, 2012)
minipřípravka (2013 a mladší)

Děti od minipřípravky po mladší žáky hrají
v menším počtu a na menší ploše než je fotbal
dospělých. Od další věkové kategorie – starších
žáků se hraje na celé hřiště a 10+1. Do této
kategorie nám již děti dorůstají a rádi bychom ji od
září 2020 přihlásili. I z tohoto důvodu chceme
pozvat děti, které mají chuť se hýbat a chtějí
smysluplně trávit svůj volný čas, mezi mladé
vojkovské fotbalisty. Aktuálně trénujeme s dětmi
od 4 do 14-ti let. Zrovna tak jsou přístupná pro nové
hráče mužstva dospělých.

Na jarní utkání se snaží všichni dle svých
možností připravit a věříme, že i letos se bude na
Vojkovském hřišti na co dívat.

Tímto děkujeme všem hráčům za příkladnou
reprezentaci klubu, přátelům klubu za obětavou
práci, podporovatelům a fanouškům, kteří ve
Vojkovicích vytvářejí dlouhodobě nejlepší
podmínky pro fotbal v okolí.

V roce 2019 odehrála mužstva téměř 150
utkání. Jednalo se o pravidelně hrané soutěže,
turnaje a přátelská utkání. Na tomto úctyhodném
čísle se podílejí muži „A“ a muži „B“ a
mládežnické kategorie.

tin Homolka, Karel Beneš - SK Vojkovice
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Rozpisy utkání jaro 2020
Muži "A"
22.03.2020 15:00

FK PŠOVKA MĚLNÍK

SK VOJKOVICE A

28.03.2020 15:00

SK VOJKOVICE A

Tělovýchovná jednota Sokol Obříství

04.04.2020 16:30

TJ Slovan Horní Beřkovice z.s.

SK VOJKOVICE A

11.04.2020 16:30

SK VOJKOVICE A

SK Mšeno z.s.

19.04.2020 17:00

SK Viktoria Všestudy, z.s.

SK VOJKOVICE A

25.04.2020 17:00

SK VOJKOVICE A

Tělovýchovná jednota Sokol Libiš, z.s.

03.05.2020 14:00

TJ Sokol Horní Počaply, z.s.

SK VOJKOVICE A

09.05.2020 17:00

SK VOJKOVICE A

TJ Záryby, z.s. B

16.05.2020 17:00

SK Labský Kostelec

SK VOJKOVICE A

23.05.2020 14:00

TJ Sokol Dolní Beřkovice

SK VOJKOVICE A

30.05.2020 17:00

SK VOJKOVICE A

Tělocvičná jednota Sokol Čečelice

07.06.2020 17:00

SK SLAVIA V. BOREK,z.s.

SK VOJKOVICE A

13.06.2020 17:00

SK VOJKOVICE A

Tělovýchovná jednota Sokol Tišice

15.03.2020 15:00

SK VOJKOVICE B

Fotbalový klub Čechie Kralupy n/Vltavou

21.03.2020 15:00

TJ Sokol Chlumín

SK VOJKOVICE B

29.03.2020 15:00

SK VOJKOVICE B

TJ Sokol Zálezlice

05.04.2020 16:30

TJ Sokol Dolany B

SK VOJKOVICE B

12.04.2020 16:30

SK VOJKOVICE B

Tělovýchovná jednota Vltavan Chvatěruby

19.04.2020 17:00

SK SPOMYŠL, z.s.

SK VOJKOVICE B

26.04.2020 17:00

SK VOJKOVICE B

VOLNO - VOLNÝ LOS

03.05.2020 17:00

FK Kralupy 1901 B

SK VOJKOVICE B

10.05.2020 17:00

SK VOJKOVICE B

SK Úžice, z.s.

17.05.2020 17:00

TJ TURSKO, z.s.

SK VOJKOVICE B

20.05.2020 17:30

TJ Sokol Ledčice

SK VOJKOVICE B

23.05.2020 17:00

TJ Sokol Nová Ves

SK VOJKOVICE B

31.05.2020 17:00

SK VOJKOVICE B

Tělovýchovná jednota Sokol Sazená

Muži "B"
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06.06.2020 17:00

TJ Sokol Dřínov

SK VOJKOVICE B

14.06.2020 17:00

SK VOJKOVICE B

Sportovní klub Postřižín, spolek

21.03.2020 17:00

VOLNO - VOLNÝ LOS

SK VOJKOVICE

29.03.2020 13:00

SK VOJKOVICE

Tělovýchovná jednota Sokol Obříství

05.04.2020 14:00

TJ Dynamo Nelahozeves

SK VOJKOVICE

12.04.2020 14:00

SK VOJKOVICE

Fotbalový klub Čechie Kralupy n/Vltavou

18.04.2020 13:30

TJ Sokol Obříství

SK VOJKOVICE

26.04.2020 14:00

SK VOJKOVICE

VOLNO - VOLNÝ LOS

02.05.2020 13:30

TJ Sokol Cítov, z.s.

SK VOJKOVICE

10.05.2020 14:30

SK VOJKOVICE

Atletický fotbalový klub Veltrusy, z.s.

16.05.2020 13:30

FK Kralupy 1901,z.s.

SK VOJKOVICE

24.05.2020 15:00

SK VOJKOVICE

Tělovýchovná jednota Dynamo Nelahozeves

31.05.2020 11:00

FK Čechie Kralupy n/Vltavou

SK VOJKOVICE

Mladší žáci

Nová elektronická úřední
deska

Nyní probíhá zkušební
provoz, je potřeba
doladit správné
zobrazování
dokumentů.

V obci byl nainstalovaný nový způsob zveřejňování
dokumentů a informací - elektronická úřední deska.
Tato úřední deska nám byla poskytnuta Městem
Kralupy n. Vlt., které úřední desky financovalo z
dotace EU.

VÝSADBA KVĚTINOVÝCH ZÁHONŮ
Na podzim 2019 obec Vojkovice za pomoci studentů České zahradnické akademie Mělník, provedla osázení
květinových záhonů u pomníku a autobusové zastávky ve Vojkovicích.
Věříme, že výsadba přispěje ke zkrášlení veřejných prostranství v obci a že záhony nebudou ničené vandaly.
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Kulturní akce na jaro 2020
Únor – zabijačkové hody a masopustní průvod
Březen – ples hasičů 13. 3. 2020

Duben – pálení čarodějnic 30.4. 2020

Květen – 28. 5. 2020 - zájezd do divadla na komedii
„ VELKÁ ZEBRA“ s Ondřejem Vetchým.
Červen - 6. 6. 2020 - Dětský den

Plánované akce podzim 2020
30. 8. 2020 (neděle) - Loučení s prázdninami
3. 10. 2020 (sobota) - Drakiáda

31. 10. 2020 (sobota) - Halloween
29. 11. 2020 (neděle) - Rozsvícení vánočního strom
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V neděli 22. 3. 2020 proběhne od 14.00 h. VÍTÁNÍ
OBČÁNKŮ

Zápis do MŠ Vojkovice pro školní rok 2020/2021
6. května 2020 od 13.00 - 16.00 hodin v
ředitelně školy. Při zápisu je třeba předložit: žádost
o přijetí do MŠ, rodný list dítěte a občanský průkaz
rodiče (u cizinců pas s potvrzením dlouhodobě
pobývajícího rezidenta), zdravotní způsobilost a
další doklady, které by mohly ovlivnit pobyt dítěte
v MŠ.
Více informací na www.msvojkovice.cz.

Zápis do 1. třídy ZŠ Veltrusy pro školní rok 2020-2021
Zápis se koná ve středu 1. dubna 2020 od 13.30
do 18.00 hodin v budově ZŠ Veltrusy. K zápisu se
dostaví děti narozené v době od 1. 9. 2013 do 31. 8.
2014 a starší, které dosud školu nenavštěvují.
Bližší informace najdete na www.skola.veltrusy.cz .

Zápis do 1. třídy ZŠ Hostín
u Vojkovic
Zápis se koná ve středu 1. dubna 2020 od 14.00
hodin v budově ZŠ Hostín u Vojkovic.
Bližší informace najdete na www.zsamshostin.com
.
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FOTO - VOJKOVICKÝ MASOPUST 15. 2. 2020

DĚTSKÝ DEN
Srdečně zveme všechny děti spolu s rodiči v sobotu 6. 6. 2020 od 13:00 hodin na fotbalové
hřiště, kde se bude konat tradiční Vojkovický dětský den.

PROGRAM :
12:30 - Zápis dětí a vyzvednutí hrací karty
13:00 - Začátek soutěží
13:00 - Malování na obličej
13:30 – 15:00 - Otevření stánku /vydávání cen
15:00 - Divadelně kouzelnické představení
Přijďte si společně s dětmi užít odpoledne plné zábavy, soutěží a nejen sladkých odměn.
P
 OŘÁDAJÍ : O
 bec Vojkovice, Retro spolek Vojkovice, Partyprogram
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Vesnice roku 2020
ANO nebo NE ?
V loňském roce jsme se s naší obcí zúčastnili
soutěže Vesnice roku. Tato soutěž má nejprve
krajské kolo a potom, v případě umístění, se vítězné
obce účastní celorepublikového kola.

za udržování tradic české vesnice. Tohoto ocenění
si velice vážím, neboť je to důkaz, že všechny
dosavadní aktivity nejsou zbytečné, byť se účastní
Krajské kolo probíhá v měsíci květnu a v případě
umístění organizuje vítězná obec v srpnu t.r.
předávání ocenění všem zúčastněným obcím.
Republikové kolo probíhá v měsíci září.

Od podání přihlášky k samotnému vyhodnocení
soutěže následovaly velké přípravy a očekávání
příjezdu krajské, desetičlenné komise, která je
složena ze starostů obcí, umístěných v předešlém
roce. Pouhých čtrnáct dní před příjezdem komise
jsme dostali avízo s přesným termínem a časem
příjezdu hodnotící komise. Na prezentaci naší obce
jsme měli jen 2 hodiny času.

Krajskou komisi jsme oslovili některými našimi
aktivitami a organizací.
Podaří se nám to i letos? Půjdete letos s námi opět
do soutěže Vesnice roku 2020 ? Bez Vás občanů a
zástupců spolků se do soutěže hlásit nebudeme.

Za pomoci pracovnic úřadu, zaměstnanců obce,
zastupitelů, zástupců, členů spolků a občanů jsme
připravili program o životě v obci, o práci a činnosti
jednotlivých spolků, o mateřské škole, knihovně.
Provozovatel Sportbaru připravil reprezentativní
občerstvení. Do organizace bylo zapojeno větší
množství občanů, kteří věnovali přípravě a
prezentaci svůj volný čas, svou dovolenou.
Jak jsme již psali v loňském vydání, naše obec
obdržela Diplom za práci s mládeží a dotaci ve výši
100 000,- Kč za kategorii Naděje pro živý venkov,

Sběr nebezpečných odpadů - 28. března 2020
9:30

10:10 Vojkovice

10:15

10:25 Křivousy

10:30

10:50 Bukol

11:00

11:20 Dědibaby
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