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ZPRAVODAJ OBCE VOJKOVICE S ČÁSTÍ BUKOL, DĚDIBABY, KŘIVOUSY

Úvodní slovo
Vážení občané,
v této nelehké době, kdy je většina z nás plna
obav z věcí budoucích, jsem se rozhodla napsat
těchto několik stránek, abych vysvětlila některé

kroky obce a některá rozhodnutí v souvislosti s
nouzovým stavem.
Přeji nám všem pevné nervy a hodně sil do
dalších dní. Ať jsme všichni zdraví a v pořádku !
 Jana Koberová, starostka obce

Jak plynul čas a postupovaly zprávy o nákaze
COVID 19 a s tím spojená opatření státu z
pohledu malé obce

nouzového stavu, snažíme se jednat v rámci svých
možností, s nejlepším vědomím a svědomím.
Od vlády ani od příslušného ORP nemáme
žádné podrobnější informace ani scénáře, co se
bude dále dít. V průběhu těch 3 týdnů dostáváme
pouze emaily se sbírkami nově přijatých zákonů a
opatření. Máme minimum informací, jak zajišťovat
chod obce ve stavu nouze. Nemáme žádné
informace jak a kde získat ochranné prostředky,
kterých jak všichni víme, je zoufalý nedostatek
(trochu mi to připomíná situaci o povodni v r.
2002, kdy u nás ve Vltavě teklo 5 000m3 a tehdy
ještě z okresu mi zavolali – poraďte si jak umíte,
na to už nemáme tabulky, no co dodat…). Na
Krajský úřad se nelze dovolat, pouze na
ústřednu……. Nikdo nic neví, nikdo nic
neporadí. Současná situace je nová, neznámá. Co
dělat, jak postupovat a jak se zachovat proti
neviditelnému nepříteli? Není to povodeň ani
hurikán, na které se dá připravit, kterým se dá čelit
a kde je možné rozdělit úkoly při záchranných
pracích. Tady pomůže možná jen svědomitost,
ohleduplnost a snad i zdravý rozum.

Na počátku března nás začaly atakovat titulky
tisku a reportéři v mediích informacemi o šířící se
nákaze COVID 19. Palcové tučné titulky začínající
slovem „ SMRTÍCÍ……..“ vyvolaly a
vyvolávají v mnohých z nás značné obavy a strach
z rizika nákazy a s tím spojených problémů.
Nechci tady v žádném případě zlehčovat danou
situaci a vůbec ne psát úvahy o dalších nemocech,
které jsou neméně zákeřné, které mají ve značné
míře rovněž fatální následky, ani o tom, co by
kdyby………. na to nejsem kompetentní.
Chtěla bych jen, aby jste byli informováni, o tom,
že se snažíme v rámci možností dělat maximum,
ačkoliv vím, že VŠE, co a jak uděláme s nejlepším
vědomím a svědomím, bude stejně, mnohými
chápáno jinak ( jak řekl jeden můj kolega starosta:
„ ať uděláme cokoliv, všechno bude špatně“. Já
bohužel vím, že má pravdu, protože to každý
vidíme jinak). Je to logické, každý „ by to dělal
jinak a lépe“……

Prvním krokem bylo uzavření základní škol a
posléze, na naší úrovni i mateřských škol.

Ačkoliv je obec tím nejmenším a posledním
článkem v hierarchii státu, s omezenými
personálními i finančními možnostmi, musí
fungovat i v této době, plnit povinnosti dané
krizovým řízením a nouzovým stavem a musí
přijímat některá rozhodnutí a opatření v nouzovém
režimu.

Dalším krokem byla objednávka respirátorů,
mezitím i šití roušek a stanovení zákazu pobytu na
veřejných prostranství, hřišti, zrušení plánovaných
akcí a zavedení karantény. Máme za sebou 3. týden
uvedených opatření a budeme očekávat co nám
přinesou další jednání vlády. Ačkoliv to jde těžko,
musíme být trpěliví a čekat.

Vzhledem k tomu, že jsme neměli a vlastně ani
dosud nemáme žádné informace o dalším průběhu
„HAFO VOLNA“ jak s ním naložit ?

Děti se spoustou volného času se začaly nudit
natolik, že se to obratem projevilo i v obci.
Nepořádek, který nestačí zaměstnanci obce uklízet,
poházené papírky, vajgly, plechovky a igelitové
sáčky. Všude jich je plno, Dokonce i myslivecké
posedy si tito andílci vzali „ do parády“. Pro
tentokrát, to ještě nevyšetřovala Policie, ale
opravdu jen pro tentokrát. Instalovaná fotopast
totiž zajistí dostatek důkazů o vandalech. Když
půjdete kolem staré vodárny, neuvěříte tomu, jak
to tam vypadá…

Předpokládalo se, že uzavřením škol a
školek a nařízením karantény se minimalizuje
riziko vytváření velkých skupin a tím se zabrání
šíření nemoci. Každý to však pojal po svém a
nejednou jsem byla nucena doslova vyhánět děti z
dětského hřiště nebo z lesíka. A když v současné
situaci navštíví dětské hřiště s dětmi i rodiče, je to
k nevíře…… Jako by se „ nechumelilo a některých
se to netýkalo“ poflakuji se mladiství po obci
vesele a dál tvoří skupinky. Kdo odpovídá za děti
tady raději nebudu otevírat…
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Jaké by tito vandalové udělali gesto, kdyby si vzali
pytle a „ten svůj bordel“ alespoň 1x uklidili……..

J.Pavlíčkové, M.Jandovi, P.Korbovi.
Za šití: L.Koutkové, P.Purnochové, A. + P.
Tobiášovi, V.Müllerová, J.Malé, H.Ondráčkové,
M.Friedlové, G.Svobodové, H.Bartošové,
B.Bínové, M.Antalovové, L.Benešové,
R.Rajchové, J.Biskupičové, L.Hadravové,
E.Portašíkové, M.Zamrzlové.

Takové přání je bohužel jen snem……..
Ochranné prostředky vlastní výroby
V polovině března se snažíme poradit si sami v
rámci naší obce, s hrstkou vás obětavých
dobrovolnic, které se na základě výzvy v rozhlase
přihlásily. Některé nemají šicí stroj, tak látky
nastříhaly, aby další mohly šít. Celý týden jsme
jezdili, sháněli látky, tkalouny, gumičky a jiný
vázací materiál, který se stal přes noc
nedostatkovým zbožím…….

To byl náš první krok za vaší pomoci k zajištění
ochranných prostředků. DĚKUJEME !

Respirátory

Mezitím jsme se postupně dovídali, kde všude
kolem nás se již COVID vyskytuje……………

Ještě než vypukne úplná panika podaří se
sehnat posledních 15 ks respirátorů pro pracovníky
úřadu a zaměstnance a hasiče.

Ušili jste asi 1 000 roušek pro nás pro všechny.
Když jsme je od vás sváželi, vaše solidarita a
obětavost pro mě byla tak emotivní, že mám plné
oči což úspěšně maskuji. V duchu děkuju za to, že
máme ve Vojkovicích takové ženy, které chtějí
pomáhat druhým. Je mi jasné, že to neděláte pro
vlastní potřebu zviditelnit se.

U Města Kralupy objednáváme respirátory
ochranné třídy FPP 2. Objednávku musíme poslat
obratem a hned 2x. Bohužel dodací lhůta oproti
původně slíbeným 3 dnům se protahuje na 3 týdny,
ale zatím máme roušky. Respirátory konečně
dorazí a my je vezeme do Vojkovic

Roušky jsme vám během dvou dnů rozváželi. V
prvním kole jsme roušky rozvezli všem občanům
nad 65 let, poté všem dalším. Kdo by měl ještě
zájem, může zavolat na oú, máme možnost ještě
roušky dodat.

Respirátory naší obec vyjdou na téměř 200 000,Kč. Zadarmo je nedostaneme, jak by si někteří
mohli myslet. Všude totiž slyšíme, že všechno je,
že se stát postará. Funguje to však trochu jinak.
Objednali jsme je, zaplatíme je a taky je rozdáme.

Velice si vážím vaší obětavosti a práce. Moc jste
pomohli. Taková pomoc nemůže zůstat v tajnosti,
taková pomoc si zaslouží vyjádření díků
(omlouvám se, ale musím).

Jak naložit s omezeným množstvím respirátorů,
když slýcháme, že nás postihne ještě druhá vlna?
Konečně jsme respirátory vyzvedli a přivezli na
úřad.

DĚKUJI TÍMTO :

Bohužel zjišťujeme, že jsou balené po 10ti
kusech…

Za stříhání látek: Z.Kouglové, Krist.Uhrové,
K.Benešové, M.Vidímové, K.Pospíšilové, K. + B.
Kohoutové, D. + L. Markové, V.Vápeníkové,
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2. obec ( do 1000 obyvatel) rozdá respirátory jen
občanům od 15ti let výše a ponechá v „záloze ještě
1 várku na horší časy“

Musíme nakoupit sáčky a respirátory rozpočítat do
sáčků po 1, 2 a 3 kusech, aby při výdeji byla
zaručena maximální čistota.
V ochranných rukavicích a rouškách třídíme
respirátory a 5 hod v kuse sváříme sáčky s
respirátory svářečkou na folii. Takto připravené
respirátory rozvážejí vojkovičtí hasiči po obcích v
pátek a v neděli.

3. obec ( do 500 obyvatel) koupí respirátory a
nerozdá nikomu nic.
Tři modelové situace a v podstatě mohou být z
pohledu občanů všechny špatně…..

Hned po prvním rozvozu se vás na mě pár obrátilo
s dotazem, proč nemají NÁROK na respirátor děti
mladší 15ti let, což mě přimělo napsat na
vysvětlenou tyto řádky.
Má odpověď: Nevím jestli tady v tuto chvíli je
možné u obce něco nárokovat….. Myslím si, že je
to dobrá vůle obce koupit pro občany respirátory,
což jsme pro občany taky udělali. Hasiči
respirátory rozdali dospělým a mladistvým
zdarma, oproti podpisu.
Respirátory jsme dávali jen dospělým a
mladistvým od 15ti let.
Po zvážení celé situace jsme přistoupili k tomuto
dělení, protože dospělí musí do zaměstnání,
zajišťují chod rodiny, domácnosti, zajišťují
nákupy, atd….. ti jsou ty potřebnější… Tyto
respirátory by byly na děti rozměrově velké.

Činnost hasičů v době nouzového stavu
Členové jednotky SDH Vojkovice po celou dobu
nouzového stavu 3x týdně dezinfikují veřejná
prostranství, autobusové zastávky, frekventované
plochy kolem úřadu, kontejnerová stání a prostory
u prodejen.

Děti mají být v rámci karantény doma ( proto
nechodí ani do školy), aby se minimalizoval
pohyb na veřejném prostranství, tak nač
respirátory? V případě, že by nás zasáhla ještě
druhá vlna pandemie, budeme mít v záloze ještě
1 „várku“ respirátorů. Není v silách obce zajistit
respirátory pro každého občana v počtu X kusů na
osobu.

Zajišťovali rozvoz respirátorů a zajistí i rozvoz
dezinfekce na ruce.
Velice si vážím práce hasičů a děkuji za nás za
všechny, že věnují svůj volný čas na zajištění
pomoci pro nás všechny……….

Obec musí zajistit ochranné prostředky především
pro zaměstnance a pro jednotku SDH, jejíž členové
uklízí obec a zajišťují dezinfekci veřejných
prostranství.
Představím vám pro zamyšlení 3 situace z různých
3 obcí
1.obec ( do 500 obyvatel) rozdá respirátory všem
občanům bez rozdílu věku
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náhradním termínu a jejich frekvence může být
posílena.
Kdo z občanů dosud nemá známku na BIO odpad,
je možné si ji vyzvednout přes „okénko“ na
obecním úřadě nebo se telefonicky domluvit a
známka vám bude vhozena do poštovní schránky.
Sledujte informace na www.obecvojkovice, úřední
e-desce nebo v aplikaci Česká obec.
Dezinfekce bude……………
Minulý týden jsme dostali od ORP Kralupy 25 litrů
dezinfekce ANTI covid .
Tak malé množství nepokryje ani zdaleka naší
potřebu a tak jsme požádali o dalších 25 litrů.
V tuto chvíli máme k dispozici 50 litrů dezinfekce
ANTIcovid, což znamená, že na každé číslo
popisné „ vychází „ 2dcl. Není to žert, je to
skutečnost a smutná realita dnešních dnů. V tuto
chvíli musíme být rádi alespoň za to.
Všech prostředků je omezené množství a jsou
velice špatně dostupné. Chceme poskytnout
dezinfekci vám všem, proto je to v takovém
množství. Distribuci
zajistí hasiči.
Na možnost získání
dezinfekce na veřejná
prostranství nás
upozornili hasiči z
Libiše – p. J. Janda z
Bukole. Touto cestou
mu velice děkuji za
kolegiální přístup. Není
lehké v této době zajistit
potřebný materiál a už
vůbec ne bezplatně.

ODPADY

Soutěž Vesnice roku:

V důsledku vyhlášení nouzového stavu a karantény
byl zrušen svoz nebezpečných odpadů a přistavení
kontejnerů v našich obcích.

ke dni 1. dubna 2020 bylo rozhodnuto o zrušení
aktuálně vyhlášeného ročníku soutěže Vesnice
roku 2020, a to z důvodu výskytu a šíření
koronaviru (označovaný jako SARS-CoV-2) na
území České republiky, ale i mimo toto území.
Vyhlašovatelé soutěže

Po ukončením těchto opatřeních bude svoz
nebezpečných odpadů v náhradním termínu.
Rovněž kontejnery v obcích budou přistaveny v
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I přesto Vám všem přejeme krásné VELIKONOCE……..
a zůstaňte prosím doma!!!
Velikonoční hrníčkový mazanec

2 žloutky

Suroviny

1 vanilk. cukr

3 hrnky polohrubé mouky

špetka soli

9 lžic cukru písek

citronová kůra

½ kostky másla (rozpustit)
1 lžíce droždí
½ hrnku mléka (vlažného)
Příprava
Nejprve uděláme kvásek: do vlažného mléka dáme droždí a lžíci cukru. Necháme vzejít kvásek. V míse smícháme
mouku, cukr, vanilkový cukr, žloutky, citronovou kůru a sůl. Zalijeme kváskem, zamícháme a nakonec přilijeme máslo
a všechno propracujeme. Je možné přidat rozinky namočené v rumu. Těsto necháme kynout asi hodinu. Uděláme
bochánek, ve středu nařízneme křížek, pomažeme žloutkem a posypeme mandlemi. Pečeme asi 20 min. na 180 °C a
potom dalších 40 min. na 150 °C.
Vydává: Obec Vojkovice, tel.: 315 792 508-09, e-mail: u rad@obecvojkovice.cz, www.obecvojkovice.cz
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