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Informace z obce
Očkování psů proti vzteklině
Ve středu 25. května 2022 od 16.00 hod. na parkovišti před prodejnou „U Židků“ proběhne očkování psů
proti vzteklině. Podle zákona o veterinární péči musí být
každý pes starší šesti měsíců vakcinován. Úhrada za
očkování jednoho psa proti vzteklině činí 150,- Kč (je možné i očkování kombinovanou vakcínou v ceně 350,- Kč) a
je splatná ihned na místě. Pes musí mít náhubek a musí být
v doprovodu dospělé osoby, která je schopna udržet psa při
zákroku, nezapomeňte očkovací průkaz psa.
Všichni, kteří byli v loňském roce na očkování se svým psem, mají v očkovacím průkazu napsáno
nebo jim bylo u očkování sděleno, zda musí přijít i v roce letošním, nebo stačí vakcinace jednou za dva
roky. Pes, který není načipován, může být proti vzteklině naočkován, ale očkování není platné, MVDR.
Igor Sušovský
Vakcinaci provede p. MVDr. Igor Sušovský, Horní Tošanovice 45, tel. č. 602 560 492, 728 406 922.

Zápis do MŠ Vojkovice
Vážení rodiče,
dne 10. 5. 2022 v době od 15:00 – 17:00 hodin se koná zápis
do mateřské školy pro školní rok 2022/2023. K zápisu bude
povinná rezervace. S sebou k zápisu si přinesete elektronicky vyplněnou žádost, kterou vytisknete a podepíšete, rodný list
dítěte, Váš občanský průkaz a potvrzení o řádném očkování s
razítkem lékaře.
Rezervaci lze provést nejpozději do pondělí, 9. května 2022,
na webu školy - www.zsdobratice.cz. Další podrobnější informace o zápisu, k přihlášení a vyplnění žádosti najdete rovněž
na webových stránkách od 22. 4. 2022.
Mgr. Karla Peterková, ředitelka školy

Nový kontejner na biologicky rozložitelný odpad (tzv. „BRKO“)
Odpad rostlinného původu, nasekané větve z křovin a
stromů, květiny, trávu, listí, různé odřezky ovoce nebo zeleniny, slupky, použitý sypaný čaj nebo kávový lógr ad.,
to vše můžete vyhodit do nového kontejneru na bilogicky rozložitelný odpad. Nachází se u výhybny pod kopcem směrem na Holcinu (u mostu č. 5 přes Přivaděč).
Na místě bude trvale v sezónu, tedy od jara do podzimu.

POZOR, POUZE PRO BIO ODPAD
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Událo se
Návštěva dětí z mateřské školky v knihovně
Ve čtvrtek 24. března naše knihovna doslova praskala ve švech. Malá „Kuřátka“ a větší „Koťátka“
z naší mateřské školky přišla „provětrat“ knižní fond. Pokud dětem zůstane takový zájem o knihy,
jaký předvedly, jistě poroste počet našich čtenářů. SLÍBILY totiž, že znovu přijdou a půjčí si knížky.
Rodiče jim čtou pohádky, a proto chtějí stále nové. Snad jim rodiče nebudou bránit...! Děti měly
volnou ruku a skutečně vše, o co projevily zájem, si vytáhly a prohlédly. Některým vůbec nevadilo, že si vybrali román pro dospělé a že kniha nemá obrázky. Možnost
volby a osahat si vše dle libosti byla dostatečnou odměnou. Starším Koťátkům byly předány dárečky z projektu „Bookstart – S knížkou do života“, jehož cílem je další
propojení dětí s knihou, věrným to přítelem pro celý život.
B. Paulusová, knihovnice
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Radovánky naší mateřské školky v pátek 10. června od 16:00h
V pátek 10. června od 16:00 hodin se konečně po třech letech dočkáme a budeme se radovat. Děti se pilně připravují a my, rodičové, se již
nyní dmeme pýchou. Srdečně zveme veškeré příbuzenstvo Koťátek a
Kuřátek naší školky a všechny, kdo se chtějí potěšit, pobavit a popovídat si.
Věříme, že účast bude veliká a my, SRPŠ rodičové, se rovněž vynasnažíme, abychom zajistili vše potřebné pro tento báječný den.

Florbal na umělce
Každý pátek od 19:00 hodin na umělce (víceúčelovém hřišti
u kabin TJ Sokol). Přijďte si zahrát. Pravidla jsou vojkovická
a vysvětlují se přímo na ploše. Jedinou podmínkou je vlastní
hokejka a minimální věk 18 let.

Vojkovice - Pískovna 2022 v neděli 15. května

V neděli, 15. května, jste srdečně zváni na 3. ročník běžeckého závodu – Pískovna 2022.
Jak to vše začalo a kdo je toho strůjcem?
Orgánizátor a tvůrce celé akce, Petr Hruška:
„Nikdy jsem si nemyslel, že vyměním kopačky za běžecké boty :D. Dcery se věnují atletice
a při závodech, které pořádá klub TJ Slezan
F-M, jsme zavítali i do okolních obcí (Raškovice, Paskov, Baška). Zde se zrodila myšlenka
uspořádat běžecký závod i u nás ve Vojkovicích. Vždyť je to pro dobrou věc. Už nyní vím,
že to byl skvělý nápad. Na první ročník si přišly
vyzkoušet běh spousty dětí i z okolních vesnic
a některé u atletiky zůstaly. Závod je určen jak
zdatným, tak hobby běžcům. Rád bych poděkoval všem, kteří se podílejí na organizaci závodu.“
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Na čem se právě pracuje
Rekonstrukce budovy bývalé školy

V posledním čísle zpravodaje jsme Vám slíbili,
že budeme pravidelně informovat o probíhajících
pracích na budově bývalé školy. Je to něco přes
měsíc, co jsme předali staveniště zhotoviteli a už
jde vidět kus odvedené práce. V prvním patře je
hotová hrubá elektroinstalace, rošty na sádrokartonové podhledy a vylité podlahy. V přízemí probíhají přípravy na vylití podlah a kompletují se rošty
na sádrokartonové podhledy. Zatím jdou stavební
práce dle plánu a bez větších problémů.

Stavba „Chodník Vojkovice“ směr Dobratice
Práce jsou opět v plném proudu. Protože se najednou pracuje na dlouhém úseku a vyhýbání větších
vozidel bylo téměř nemožné, pomáhají s řízením
dopravy semafory.
Dbejte, prosíme, zvýšené opatrnosti. Zelená není
vždy zárukou hladkého projetí. Je to staveniště s
minimem manévrovacího prostoru.
Děkujeme Vám všem za vstřícnost a ohleduplnost.
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Inzerce
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