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Investiční akce v roce 2019

MŠ Vojkovice

1. ●   Přestavba kavárny v Klubu na poštovní přepážku a
přemístění pošty do objektu Klubu
2. Intenzifikace ČOV Vojkovice – práce probíhají, bude
dokončena k 31.12.2019.
3. Výstavba komunikací a chodníků - poslední 3. etapa
na nových parcelách, práce byly dokončeny v září 2019
4. Rekonstrukce bytů v čp.69 – práce byly dokončeny v
září.
5. Výstavba dělící zdi pro dvůr v čp.69 a nový boční vstup
do dvora.
6. Realizace kontejnerových stání ve Vojkovicích.
7. Oprava střechy kabin fotbalového zázemí
8. Rekonstrukce bytu v č.p. 28

23. dubna bylo zahájeno konkurzní řízení na ředitelku
mateřské školy Vojkovice.
Dne 13.5. byla v konkurzním řízení ze dvou uchazeček
vybrána nová ředitelka mateřské školy Vojkovice paní
Lenka Císařová, Dis., která se ujala vedení školky od
1.7.2019. Nové paní ředitelce přejeme hodně úspěchů,
nápadů a školku stále plnou dětiček.
Odstupující ředitelka paní Jaroslava Králová byla ve
Vojkovicích v mateřské škole neuvěřitelných 41 let.
Zpočátku jako učitelka a od roku 2002 byla pověřena
vedením mateřské školy až do 30.6.2019. Rodiče  a
kolegyně ze školky uspořádali pro p. Královou rozlučkové
odpoledne na zahradě MŠ. Předali jí dárkový poukaz,
květiny a poděkovali  za obětavost a její přístup. I zástupci
obce poděkovali paní Králové za její dlouholetou práci ve
vojkovické školce a předali jí na památku kytici růží a
věcný dar v podobě jízdního kola.
Odstupující paní ředitelce přejeme hodně zdraví a pohody
     a věříme, že školku občas navštíví.

Plánované akce
1. ●● Oprava soklu budovy Klubu
2. Výměna autobusových zastávek ve Vojkovicích
3. Doplnění herních prvků na dětském hřišti ve    
      Vojkovicích
4. Obnova herních prvků ve venkovních koutcích
Křivousy a Bukol
5. Parkoviště pro poštu

Krátce o „slibovaném záměru“
SBĚRNÉHO DVORA ve Vojkovicích
Byla pořízena projektová dokumentace a v rámci
dotačního titulu životní prostředí jsme podali žádost na
výstavbu „ Centra pro opětovné využití odpadů ve
Vojkovicích“. Při získání dotace bychom zrekonstruovali
současný nevyužívaný objekt ve dvoře řp.69. Vzniklo by to
sociální zázemí pro zaměstnance, šatna a prostor pro
shromažďování znovu využitelného odpadu, prostor pro
dočasné umístění odpadu pro další předání oprávněné
firmě.
Dotaci jsme nezískali, tudíž hledáme jiné možnosti.
Úpravu projektové dokumentace a snížení investičních
nákladů na realizaci. Dále porovnáváme ceny pro výběr
vhodných úložných prostor na elektroodpad, pneumatiky
a některé druhy nebezpečného odpadu.
Tento záměr je pořád „ ve hře“, ale nejde jej bohužel
realizovat obratem, jak si někteří mohou myslet.
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Vesnice roku 2019

Účastnili jsme se soutěže Vesnice roku 2019. Do krajského kola soutěže vesnice roku bylo přihlášeno 17 obcí
Středočeského kraje. Obecní úřad Vojkovice ve spolupráci s místními spolky, dobrovolníky a pomocníky připravil pro
hodnotící komisi prezentaci obce, spolků a života u nás.
Celá tato akce se odehrávala na hřišti ve Vojkovicích, kde jednotlivé spolky prezentovaly svou činnost. Komisi přivítaly
děti z naší MŠ a dobrovolníci z řad občanů a členové Retro spolku za doprovodu písní z filmu Starci na chmelu. Pěstování
chmele má ve Vojkovicích tradici a Vojkovice jsou vesnicí nejblíže ku Praze, kde se pěstuje chmel, čímž jsme chtěli na tuto
tradici poukázat. Prezentace byla laděna do stylu „ chmelové brigády“.
Komise si prohlédla fotbalové kabiny a foto výstavu z historie fotbalu ve Vojkovicích. Dále je přivítaly vojkovické Spice
cheer, které na hřišti předvedly své vystoupení. Po občerstvení ve Sportbaru zavítala komise do naší Mateřské školy a
keramické dílny, prohlédla si prostory nové hasičské zbrojnice a naskytl se jí pohled na malé hasiče v akci, kteří „ měli
výjezd „ a hasili požár . Dále komise navštívila místní knihovnu, kde byl přítomen i místní spisovatel knih pro děti I. Karas
s p. knihovnicí. Celou prezentaci jsme zakončili prohlídkou kaple sv. Bartoloměje a pomníkem rodičů spisovatele
Vítězslava Hálka v Bukoli.
Nebylo snadné do časového limitu 2 hodin vtěsnat vše, co bychom komisi rádi ukázali, malé fotbalisty, prezentaci tábora
a Retro spolku i kroužek hasičů…..
Dne 20.června jsme byli pozváni na předávání ocenění do Jílového u Prahy.
Obec Vojkovice získala Diplom za práci s mládeží a Cenu naděje pro živý venkov.
Za tuto Cenu jsme získali od krajského úřadu finanční příspěvek ve výši 100 000 – Kč na podporu všestranného rozvoje
obce. Tyto prostředky nelze převést spolkům, musí být profinancovány obcí.
Děkuji všem spolkům, občanům, pomocníkům a sportbaru Vojkovice za velkou snahu a pomoc s přípravami a realizací
prezentace. Bez vás by to nebylo.
Jana Koberová, starostka
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Rozvojová strategie obce
Vojkovice

5. Investice do zázemí hasičů v následujících letech je
zbytečné
Odpověď: V tuto chvíli NIKDO nechce investovat finance
do zázemí hasičů. Technika se obnovovat musí, aby byla
provozu schopná. Při současném vybavení naší jednotky to
jsou pouze nezbytné náklady obce. Nissan patrol a jedna
loď je v majetku sboru ( obec to neplatila, finance si zajistili
sami hasiči brigádami), člun RUSB byl bezúplatně převeden
na obec z majetku Armády ČR, TATRU CAS 850 jsme získali
při vyřazování podnikového majetku za 126 tis.Kč. Čerpadlo
a centrálu jsme pořídli z obecního rozpočtu v průběhu pěti
let.

Rozvojová strategie obce je koncepční dokument, který
stanovuje priority rozvoje obce. Zpracovává se zpravidla na
dobu deseti let. Podkladem pro objektivní zpracování
tohoto dokumentu mělo být dotazníkové šetření mezi
obyvateli, na různá témata, týkající se života v obci a potřeb
obyvatel. Dotazníky byly anonymní. Na některé odpovědi a
náměty uvedené v dotaznících musím reagovat, neboť ve
většině případů byly odpovědi a náměty na různá témata do
dotazníku psány z nedostatku informací pisatele a nebo ze
získaných nepodložených „ informací typu – slyšel /la
jsem……“
Některé momenty z dotazníků mě přiměly k zamyšlení a
došla jsem k závěru, že musím reagovat, nejlépe ve
Zpravodaji, neboť jinou cestou není možné některé
informace potvrdit či vyvrátit a zajistit tak objektivní
informovanost vás všech…………

6. Obec platí firmu na stavbu komunikace a její
zaměstnanci sedí na chodníku, za to je obec platí?
Odpověď: Obec platí za zakázku, která má být zhotovena v
určitém termínu. Jestli zaměstnanci firmy někde sedí nebo
dělají, je věcí firmy a stavbyvedoucího. Harmonogram jejich
přestávek ve velkých vedrech nemáme k dispozici.
Neplatíme je jednotlivě, ale za kompletní dílo. Jestli 3 dny
sedí a pak 2 dny nesedí není naše věc.

Výběr z dotazníků:
1. Sběrný dvůr ( slíbený více jak před rokem……….)
Odpověď: ano, sběrný dvůr jsme slíbili a pracujeme na
tom. Podali jsme žádost o dotaci, ale nebyli jsme úspěšní.
Připravuje studii uspořádání sběrného dvora a zajištění
vchodu z boční strany pro vjezd kontejnerů a velkých aut.
Pořád je zájmem obce udělat stanoviště pro dočasné
odkládání odpadů ve dvoře bývalé mototechny.

7. Dodržovat noční klid ve sportbaru na hřišti
Odpověď: ano, zaměříme se na dodržování nočního klidu.
Měsíc květen a červen byl náročnější na venkovní akce a
tudíž mohlo dojít k narušení nočního klidu. Situace se bude
řešit.
8. Zvážit obecní vyhlášku na zákaz používání zábavní
pyrotechniky
Odpověď: Také nemám pyrotechniku v oblibě. Nemyslím
si, že vyhláška kohokoliv zastaví…..Je to v lidech ………

2. Obec dostává peníze za třídění odpadů, mohla by snížit
poplatky ( někde neplatí nic)
Odpověď: Ano, obec dostává peníze za třídění – ročně cca
140 tis. Kč, ale obec musí tříděný odpad platit z obecních
prostředků, což činí ročně 305 tis.Kč Občané TO ale mají
zdarma. V poplatku za odpady je zahrnuta pouze platba za
popelnici na domovní odpad.
To, že někde občané neplatí nic je možné, ale třeba platí
vyšší daň z nemovitosti ( u nás např. jen 1,5 násobek) , což
zaplatí každý a když některá obec vybere více ( protože mají
např. 5 násobek) na daních, může občanům udělat slevu.

9. Ne všichni mají právo chodit domů po chodníku, již
několik let je nám odepřena výstavba cesty , důkaz jak si
obec váží místních lidí…………..
Odpověď: Obec si váží každého občana, proto na dosud
nezpevněnou cestu navezla lomový kámen a do této cesty
uložila a zafinancovala kanalizaci, zatím pouze k 1 domu.
Dosud je v obci ještě několik starousedlíků a domů, ke
kterým nevede chodník nebo zpevněná cesta a není ani
veřejné osvětlení. V místních částech např. dosud není
kanalizace a není to proto, že bychom si nevážili občanů………

3. Nedostatečné množství spojů do Kralup a Prahy
Odpověď: Snažíme se v rámci možností navyšovat či
doplňovat spojení mezi Kralupy a Prahou. Obec musí část
nákladů na dopravní obslužnost hradit z vlastního rozpočtu
a proto se snažíme toto řešit z plošného hlediska ve
spolupráci s okolním obcemi ( Hostín, Zlosyň a Dřínov). V
tomto případě bohužel nelze vyhovět každému.

10. Rozvoj obce je několik let na mrtvém bodě, teď se
pořádně nic neděje………….
Odpověď: Pokud jsou investice v letech 2018 – 2019 ve výši
téměř 15 mil.Kč chápány, jako že se nic neděje a rozvoj je na
mrtvém bodě, tak nechápu kam respondent mířil……
Pravidelně se konají tradiční kulturní a sportovní akce,
pořádají se i nové akce, zájezdy do divadel a zájem občanů v
této oblasti je pořád na stejné úrovni, někdy i upadá……..

4. Otevírací doba pošty
Odpověď: Otevírací doba pošty je daná a obec toto
nemůže ovlivňovat. Otevřeno v sobotu mají pouze velké
pošty ve velkých městech. To, že obec poskytla prostory,
neznamená, že může mluvit do pracovní doby.
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11. Zarostlé okolí silnic v obci a tankondrom ve staré části
Odpověď: Zarostlé okolí silnic v obci není. Tankodrom na
silnících ve staré čtvrti vznikl budování přípojek k jednotlivým
domům a špatným hutněním terénu, ale je to bezprašná
komunikace. Chtěli bychom kompletně řešit rekonstrukce
komunikací a návsi a zaměřit se na parkování ve staré čtvrti,
kde neukáznění vlastníci domů a prostorných pozemků stojí
vozidly na komunikaci a ztěžují plynulost a bezpečnost
silničního provozu. Po realizaci naplánovaných a rozdělaných
investic bychom se rádi zaměřili na rekonstrukce místních
komunikací.

Nevím, zda je myšleno lepší oproti původnímu
nebo lepší než je to nové?

Výsledky dotazníkového průzkumu
Dotazník obsahoval 14 oblastí, pořadí důležitosti od
1 ( nejdůležitější) do 3. Bylo odevzdáno 98 dotazníků z
celkového počtu rozdaných 320 dotazníků ( což je 30%)
Věková kategorie do 25 let 5,2 %
od 25 – 50 let 51,5%
nad 50 let 43,3 %
Přehled PRIORIT podle průzkumu občanů a pořádí
důležitosti u občanů
( 1 nejdůležitější – 14 nejméně důležitá - čerpáno z
dotazníků )
Pořadí priority:

12. Technické služby obce a sekání veškerých veřejných
prostranství, ne jen to co je vidět……
Odpověď: Nemáme žádný „podnik“ technických služeb.
Zaměstnanci obce ( v počtu 2 osoby) mají na starost 4 místní
části a 3 katastry. Není pravda, že sekají jen to, co je vidět.
Sekají podle potřeby a pořadí důležitosti. Prioritně se seká
zeleň podél komunikací, v zatáčkách a nepřehledných úsecích,
rovněž i živé ploty u výjezdů z místních komunikací na hlavní
II/101. Potom se seká podél jednotlivých domů, kde to vlastníci
nemovitostí neudržují. Je to tak trochu i vizitkou každého
vlastníka domu, jak to před jeho domem vypadá……..
Těm, kdo se o okolí svého domu starají a nečekají, na úklid
od obce, patří velký dík, neboť není v silách obce
(prostřednictvím 2 zaměstnanců) zajistit úklid na celém
území.

PRIORITA
1 Podpora životního prostředí
2 Místní komunikace
3 Investice do infrastruktury
4 Investice do veřejného prostředí
5 Podpora kultury
6 Podpora sportovních aktivit
7 Rozvoj sociální sféry
8 Podpora místních spolků
9 Činnost místní knihovny
10 Podpora hasičů
11 Podpora zaměstnanosti
12 Veřejné budovy
13 Rozvoj cestovního ruchu
14 Péče o sakrální stavby

13. Zřízení místní policie
Odpověď: Je velice nákladná záležitost. Je nutné mít veškeré
náležitosti pracovního vztahu dle zákonů, počet „ budoucích
policejních pracovníků“ jejich mzdy, oblek, zázemí, atd….
14. Špatné parkování a hlášení přestupků
Odpověď: Pokud jste přesvědčeni, že někdo porušuje
pravidla silničního provozu špatným parkováním, je nutné
volat Policii ČR. Ta řeší tyto přestupky na místě.
15. ..aby nebyly v ulicích hromady suti a písku
Odpověď: také mi to vadí, ale vždy jsem se snažila být
benevolentní k občanům, kteří stavěli nebo opravovali a
museli využít občas obecní pozemek. Nechtěli jsme jim
ztěžovat jejich zvelebování a vymáhat od nich poplatky či
pokuty za zábor veřejného prostranství. Bohužel toho tito lidé
zneužívají a mnohdy je jejich suť či písek na obecním
pozemku neúměrně dlouhou dobu.
16. Myslivci by mohli zvěř trochu tlumit………….
Odpověď: Bohužel nevím, jak by myslivci měli tlumit zvěř a
dost dobře si to nedovedu představit. Pokud někdo srazí na
silnici zvěř, je to asi nepozornost řidiče, který nedbá značek
umístěných za obcí….
17. Přemístění pošty na lepší místo
Odpověď: Dotazník byl doručen 18.6. a pošta
byla přemístěna a otevřena 2.5.2019.
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Pošta Vojkovice

Hry bez hranic

Ve čtvrtek 24.1. 2019 došlo k okamžitému a nečekanému
uzavření pošty Vojkovice z důvodu výskytu hlodavců v
prostorách tehdejší přepážky.
Dne 28.1. proběhla první schůzka s oblastním
manažerem, kdy jsme jim nabídli nové prostory pro
vytvoření přepážky v obecním objektu Klubu ve   
Vojkovicích.
V polovině února přijelo širší vedení české pošty, abychom
si na místě řekli, zda námi nabídnuté prostory vyhovují a
případně stanovili postup realizace stavby. Musely být
dodrženy předpisy především z hlediska bezpečnosti, což
obnášelo zajistit v šibeničním termínu výrobu
certifikovaných mříží s konkrétním stupněm ochrany,
výrobu bezpečnostních dveří , přeložku zabezpečení a
stavební firmu, která provede související stavební práce.
Vše bylo dohodnuto a samotná rekonstrukce byla
zahájena. Po různých peripetiích byly stavební práce
dokončeny a přepážka Pošty Vojkovice v nových
prostorách mohla být otevřena 2.5.2019.
Obec vložila do rekonstrukce a stavebních úprav finanční
prostředky ve výši 250 tis.Kč , neboť pro nás bylo prioritou
zachovat pobočku České pošty ve Vojkovicích, což se
podařilo.
V budoucnosti budeme jednat o ustálení pravidelné
pracovní doby na naší přepážce.

I v letošním roce se Obec Vojkovice zúčasnila již 10.
ročníku soutěžního klání mezi sousedními obcemi "Hry bez
hranic", které se letos konalo v Hostíni u Vojkovic  a obsadila
krásné 2. místo.

Okénko z obce

Dětský den 2019

V červnu letošního roku se uskutečnil již tradiční Dětský
den, který připravili pro děti SK Vojkovice, hasiči Vojkovice a
Retro spolek Vojkovice.

V polovině února 2019 muselo dojít ke kácení akátů v
Křivousích a topolů podél fotbalového hřiště ve Vojkovicích.
Tyto vzrostlé stromy byly v havarijním stavu a na základě
znaleckého posudku musely být vykáceny. Prostory po
kácení však nechceme nechat bez stromů. Novou výsadbu
plánujeme na podzim nebo jaro 2020. Před výsadbou dojde
ještě k odfrézování pařezů.
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SK Vojkovice

Bylo nám milou povinností v tomto roce oslavit výročí
110 let od založení sportovního klubu.
V rámci svátečního víkendu jsme uspořádali turnaj
mladších přípravek. Bylo sehráno utkání starých gard
Vojkovice : Hostín a utkání mužů SK Vojkovice : výběr okresu
Mělník.
Přivítali jsme novorozené členy, kteří fotbal sledují zatím
jen z kočárku. Během dne děti využívali doprovodný
program a během večerů využili doprovodný program
dospělí. Upomínkové předměty k tomuto výročí, které byly
při oslavách nabízeny, jsou nadále v prodeji na hřišti ve
Sport baru. Jedná se o potištěná trička, sklenice, kšiltovky,
klobouky a vlajky.
Rádi bychom znovu poděkovali všem příznivcům klubu,
kteří se podíleli na jeho fungování v minulosti a všem
nadšencům-kamarádům, kteří se o vojkovský fotbal a jeho
zázemí starají nyní.
Nemalé poděkování patří i vedení obce, které dlouhodobě
podporuje fotbal ve Vojkovicích. Jde nejen o prostředky na
správu areálu, který nám, každý kdo přijede, závidí, ale i
spolufinancování provozu klubu a sportování dětí. Asi
bychom v dnešní době jen těžko hledali smysluplnější
trávení volného času pro naše děti, než je sport.
V sezóně 2019/2020 budou k vidění ve Vojkovicích utkání
mužů “A“ i “B“ a utkání mládeže. Soutěže hrají mladší žáci
(ročníky 2007, 2008), starší přípravka (2009,2010), mladší
přípravka (2011, 2012) a turnajovým způsobem i
minipřípravka (2013 a mladší). O přesných termínech a
výsledcích dětí i dospělých se dozvíte na stránkách fotbalové
asociace (č. klubu SK Vojkovice - 2060441),                                
https://is.fotbal.cz/souteze/prehled-soutezi.aspx.
I nadále jsou mládežnické kategorie otevřené a rádi
přivítáme jak nové hráče tak dospělé, které nám s vedením
mužstev pomohou.
                                   Martin Homolka, SK Vojkovice
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Rozpis utkání podzim 2019 (10-11)

Kulturní akce podzim / zima

Muži "A"
05.10.2019 16:00 SK VOJKOVICE A TJ Sokol Horní Počaply
13.10.2019 15:30 TJ Záryby, z.s. B SK VOJKOVICE A
19.10.2019 15:30 SK VOJKOVICE A SK Labský Kostelec
02.11.2019 14:00 TJ Sokol Čečelice SK VOJKOVICE A
09.11.2019 14:00 SK VOJKOVICE A SK SLAVIA V. BOREK
17.11.2019 13:30 TJ Sokol Tišice SK VOJKOVICE A

Srpen – loučení s prázdninami
Říjen 17.10. - zájezd do divadla
Listopad 2.11.- HALLOWEEN
Listopad 30.11. - Poslední leč (pohostinství U Losa)
ples SK Vojkovice (hostinec Zlosyň)
Prosinec 4. 12.. – posezení pro seniory
Prosinec 1.12. – rozsvěcení vánočního stromu
Prosinec 13.12. - zájezd do divadla-muzikál

Muži "B"
06.10.2019 16:00 SK VOJKOVICE B FK Kralupy 1901 B
12.10.2019 15:30 SK Úžice, z.s. SK VOJKOVICE B
20.10.2019 15:30 SK VOJKOVICE B TJ TURSKO, z.s.
27.10.2019 14:30 SK VOJKOVICE B TJ Sokol Nová Ves
02.11.2019 14:00 TJ Sokol Sazená SK VOJKOVICE B
10.11.2019 14:00 SK VOJKOVICE B TJ Sokol Dřínov
16.11.2019 13:30 SK Postřižín SK VOJKOVICE B
24.11.2019 13:30 SK VOJKOVICE B TJ Sokol Ledčice

Leden/ únor – masopust / masopustní posezení
Březen – ples hasičů

Knihovna Vojkovice:

otevřeno ve čtvrtek od 16.00 do 17.30 hod.

mladší žáci
06.10.2019 14:00 SK VOJKOVICE (4) TJ Sokol Cítov, z.s.
09.10.2019 16:00 SK VOJKOVICE (4) FK Kralupy 1901,z.s.
13.10.2019 14:00 AFK Veltrusy (3) SK VOJKOVICE
20.10.2019 13:30 SK VOJKOVICE (4) FK Kralupy 1901,z.s.
27.10.2019 14:00 AFK Veltrusy (3) SK VOJKOVICE
starší přípravka
06.10.2019 12:00 SK VOJKOVICE TJ Sokol Dolany, z.s.
09.10.2019 16:00 TJ Sokol Dolany, z.s. SK VOJKOVICE
12.10.2019 15:00 VOLNO - VOLNÝ LOS SK VOJKOVICE
26.10.2019 11:15 TJ Chvatěruby SK VOJKOVICE

KERAMIKA VOJKOVICE

Keramická dílna se nachází ve Vojkovicích v budově
spolu s MŠ

mladší přípravka
06.10.2019 10:00 SK VOJKOVICE (3) TJ Sokol Dolany, z.s.
09.10.2019 16:00 TJ Sokol Dolany (6) SK VOJKOVICE
13.10.2019 15:00 FK Čechie Kralupy C (4) SK VOJKOVICE
20.10.2019 09:30 SK VOJKOVICE (3) VOLNO - VOLNÝ LOS
26.10.2019 09:30 TJ Vltavan Chvatěruby (1) SK VOJKOVICE

Středa

14.45 - 15.45 mladší děti
15.45 - 16.45 starší děti I.
16.45 - 17.45 starší děti II
Kurzy pro dospělé
18.00 - 20.00
Cena kurzů:
děti........................500,- Kč/pololetí
dospělí................1 300,- Kč/pololetí, 100,- Kč/jeden kurz

Akce v Klubu:
JÓGA: pondělí s Veronikou
od 10 - 11 hod jóga pro maminky s dětmi
od 19.30 hod jóga pro ženy

JÓGA: čtvrtek s Láďou
od 18.30 hod jóga
od 19.30 hod meditace
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Hasiči Vojkovice

  Činnost a výjezdy jednotky dobrovolných hasičů
1. 15.2.2019 12:59 Zahoření motorového prostoru dodávky ve firmě Zahradnictví Pavlík. Technika - CAS 32 T815.
2. 11.3.2019 9:18 Spadlý strom přes komunikaci v Obci Hostín u Vojkovic. Technika - TA Nissan Patrol.
3. 23.4.2019 15:34 Uvolněná střecha kabin SKV. Jednotka vyjela na pomoc se zajištěním plechové střechy, která vlivem
silného větru hrozila odlétnutím a možným způsobením dalších škod.
Technika - TA Nissan Patrol ,DA Avia
4. 2.7.2019 14:03 Požár lesní porost Vojkovice. Jednotce byl vyhlášen požární
poplachna požár lesa o rozloze cca 80x30m. Již při příjezdu jednotky bylo vidět,
že požár se vlivem větru rozšířil a proto byli na místo vyslány další jednotky.
Zásah byl pro zasahující hasiče poměrně náročný, protože v tu dobu teploty
přesahovali 30°C a vlivem silného větru se požár rychle šířil. Proto bylo Velitelem
zásahu rozhodnuto o povolání vrtulníku s Bambi vakem, který práci velice usnadnil.
Zásah nám bohužel komplikovalo několik uzamčených závor v lesíku, kvůli kterým se část jednotek na místo dostala se
spožděním… Celkem požár zasáhl rozlohu 3,5ha ale zachráněno bylo přilehlé neposekané pole a další lesní porost.
Technika CAS 32 T815,TA Nissan Patrol.
5. 8.7.2019 10:15 Požár polní porost tráva Zlosyň. Jednalo se o požár menšího rozsahu a v době našeho příjezdu již na
místě zasahovala jednotka HZS Kralupy nad Vltavou.
Teď něco málo o jednotce dobrovolných hasičů.
Jsme jednotka s místní působností,která má
výjezd max. do 10.minut od vyhlášení poplachu.
Nikdo z nás na hasičárně není 24h denně,
nicméně jsme 24h denně připraveni k výjezdu.
Kdokoliv se k nám může přidat a zkusit si uprostřed noci vyjet na výjezd a vrátit se až ráno a s chutí do svého zaměstnání.
Možná by se některým lidem trošku změnil názor na dobrovolné hasiče…
Veškerou naší hasičskou činnost děláme ve svém volném čase na úkor našeho osobního života,peníze které dostaneme
na činnost jednotky z rozpočtu, a věci které se za to nakoupí, jsou stále v majetku obce,nikoli hasičů!!! Pravidelně se
musíme školit a provádět údržbu techniky a různé výcviky, opět možno se přijít podívat případně vyzkoušet,většinou se
scházíme každou neděli v 13:00!

Výcvik v dýchací technice se zalepenou						 Výcvik pořádaný HZS Středočeského kraje				 Kroužek malých hasičů
maskou a vyhledávání osob, nositelé 								
záchrana tonoucí osoby
dýchací techniky musí každé 3 měsíce projít výcvikem
V létě v období sucha vyrážíme min.3x týdně zalévat stromky ve všech našich vesnicích a áleje mezi vesnicemi, aby
stromky přežily. Vyráželi jsme okolo 21-22:00,  protože kdybychom vyráželi přes den, tak se stromky akorát spálí… proto
jste  nás mohli vidět a hlavně slyšet i okolo půlnoci. Omlouváme se za hluk, ale bohužel přes den chodíme také do práce a
v  největších vedrech se to opravdu nedá…
																																			Velitel jednotky Jakub Polák
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VOJKOVICKÝ ZPRAVODAJ
ROZSVĚCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMKU
Přijďte si s námi první adventní neděli

1.12.2019 od 16:00 hod.
zazpívat vánoční koledy a společně rozsvítit vánoční stromek.
V rámci rozsvěcení vánočního stromku OÚ Vojkovice vyhlašuje soutěž :
O NEJLEPŠÍ VÁNOČNÍ ŠTRŮDL
(své štrůdly můžete nosit 1.12.2019 do 16:00hod.
na OÚ Vojkovice, děkujeme).
Jako každý rok bude možné si nakoupit drobnosti na adventním mini
jarmarku, zahřát se tradičním svařákem, vánočním punčem a děti čajem.
Občerstvit se můžete grilovanými klobásami nebo vánočním cukrovím z
obecní dílny.
V 17:30 ohňová show !!!
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STRAŠIDELNÝ HALLOWEENSKÝ LES
BOJÍTE SE RÁDI?
PŘIJĎTE SE BÁT SPOLU S NÁMI …
V SOBOTU 2.11.2019 OD 17:30hod.,
JEN PRO ODVÁŽNÉ … !
SPOLEČNĚ SE SEJDEME V 17:30 V HASIČSKÉ ZBROJNICI, KDE BUDE K
DISPOZICI PRO DĚTI HORKÝ ČAJ A PRO DOSPĚLÉ SVAŘÁK
Vezměte s sebou lampiony se svícením bez svíček (otevřený oheň nepatří do lesa!!)
VÁNOČNÍ POSEZENÍ PRO SENIORY
SRDEČNĚ ZVEME NA VÁNOČNÍ POSEZENÍ PRO SENIORY
VE STŘEDU 4.12.2019 OD 16.00hod.
K TANCI A POSLECHU HRAJÍ
CHVATĚRUBSKÉ DRNKAČKY
VYSTOUPENÍ DĚTÍ MŠ VOJKOVICE
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO !!!
FITNESS S KATKOU
KAŽDOU STŘEDU OD 17.00 – 18.00hod.,
(DĚTI OD 6 – 10LET)

KAŽDOU STŘEDU OD 18:30 – 19:30 hod.,
(STARŠÍ DĚTI + DOSPĚLÍ)

Tělocvična v MŠ

KAPACITA TĚLOCVIČNY OMEZENA!
NUTNÉ, NAHLÁSIT SVOU ÚČAST NA HODINĚ S PŘEDSTIHEM
NA TEL., 776/459 894 (pí. Remšíková).
NEJPOZDĚJI VŽDY DO ÚTERÝ DO 17:00hod., !!!
DĚTSKÁ HODINA PROBÍHÁ FORMOU POSILOVACÍCH HER.
VŠICHNI POSILUJEME VAHOU VLASTNÍHO TĚLA !!!

Chystané akce:
Obecní ples - leden 2020,
tentokrát na téma "Ples upírů"
Použité foto: SK Vojkovice, JSDH Vojkovice, MŠ, archiv OÚ.
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