
        OBECNÍ  ÚŘAD VINTÍŘOV
INFORMACE O DĚNÍ V OBCI V MĚSÍCI 

PROSINCI 2015

INFORMACE Z RADNICE:
 Ve dnech 21. prosince 2015 - 3. ledna 2015 včetně bude z provozních důvodů uzavřena 

Mateřská škola Vintířov.
 Místní knihovna Vintířov bude letos otevřena do 21. prosince 2015 včetně.
 V době od 1. prosince 2015- 29. února 2016 bude změněna otevírací doba sběrných míst

pro velkoobjemový odpad. Příjem odpadu bude každé pondělí a středu od 14.30- 17.00 hod.
 Dne 28. listopadu 2015 od 9,00 hod. do 13.00 hod. pro Vás zahradnické centrum Letokruh

pořádá den otevřených dveří. Přijďte si vybrat z vánočního zboží, svíček, keramiky a 
vánočních dekorací. Přijďte nasát vánoční atmosféru s občerstvením a dárkem ke každému 
nákupu. Najdete nás v č.p. 57 naproti Sportcentru. Budeme se těšit na vaši návštěvu.

KULTURA:
 V sobotu 28.listopadu 2015 od 17.00 hod.  se v sálu „U Kahanu“ uskuteční vánoční koncert 

skupiny Roháči z Lokte. Vyslechneme si vánoční koledy, ale i repertoár této skupiny. Lístky 
v hodnotě 50,-Kč se budou prodávat na místě. Jste srdečně zváni.

 Dne 5.prosince 2015 s odjezdem v 7.00 hod. se uskuteční výlet občanů Vintířova do 
slavnostně vyzdobené a vánoční atmosférou naplněné Prahy nejen za nákupem dárků, ale i 
na jeden z nejúspěšnějších světových muzikálů  „MAMMA MIA“, který se uskuteční ve 
velkém sále Kongresového centra Praha. Přejeme hezký kulturní zážitek.

 Přijďte se podívat na opravdového čerta, Mikuláše a anděla! Dne 5.12.2015 od 16.00-18.00
hod. proběhne v sále restaurace „U Kahanu“ Mikulášská nadílka. Zároveň se můžete těšit 
na vystoupení tanečníků z Khamora o.p.s a soutěže o různé ceny. Vstup je zdarma a s sebou
si vezměte především dobrou náladu a nutná bude i naučená písnička nebo básnička.

 Ve středu dne 9. prosince 2015 od 16.30 hod. proběhne předvánoční vystoupení dětí ze 
Základní školy Vintířov s názvem „Vánoce 2015“. Vystoupení proběhne v parku před ZŠ 
Vintířov. Žáci svým kulturním vystoupením určitě navodí tu pravou předvánoční atmosféru.

 Ve středu dne 9. prosince 2015 od 18.00 hod. proběhne v návaznosti na akci „ Vánoce 
2015“ zpívání koled v parku pod školou. Tímto se základní škola a obec připojí k akci „Česko 
zpívá koledy“. Přijďte si zazpívat s celým Českem.

 Dne 17. prosince 2015 od 18.00 – 20.00 hod. proběhne Předvánoční večer na ZŠ 
Vintířov. Srdečně jsou zváni budoucí prvňáčci a jejich rodiče. 

 Místní knihovna Vintířov vyhlašuje soutěž pro děti o nejhezčí a nejoriginálnější 
vlastnoručně vyrobenou vánoční ozdobu. Nejhezčí ozdoby, budou pověšeny na vánočním 
stromečku v lesoparku nebo před požární zbrojnicí. Před tímto stromečkem proběhne, dne 
23. prosince 2015 od 18.00 vyhlášení vítězů s předáním cen. Své ozdoby můžete 
odevzdat do 21. prosince v otevíracích hodinách do knihovny knihovnici sl. Krakové. 

 Dne 23. prosince 2015 od 18.00 hod. proběhne v Lesoparku (v případě nepřízně počasí v 
hasičské zbrojnici) již tradiční akce „Zpívání pod vánočním stromečkem“. Tato akce bude 
zahájena rozsvícením vánočního stromku, následně si zazpíváme koledy spolu s dětmi 
z mateřské a základní školy. Skvělou vánoční náladu pomůže vytvořit výborný svařák a vaše 
dobrá nálada. Letos je připraveno i malé vánoční překvapení. Jste srdečně zváni. 

 Dne 24. prosince 2015 se uskuteční již 12. ročník soutěže o nejlepší štědrovečerní salát.
Soutěž pořádá kulturní komise obce Vintířov ve spolupráci s restaurací „VYKA“. Vzorky salátů 
v množství cca 10 – 15 dkgmůžete dodat do uvedené restaurace p. Vystrčilové v době od 
12.00 hod do 14.00 hod. Poté odborná porota vyhodnotí a vybere pořadí jednotlivých výrobků a 
tvůrci třech nejlepších salátů budou oceněny pěknými cenami.

SPORT: 
 Sportcentrum bude v provozu v době vánočních svátků takto od 29.- 30.12.2015 včetně. 

V době 23.12.- 28.12.2015 a 31.12. – 1.1.2016 včetně bude Sportcentrum uzavřeno.

VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2016.




