OBECNÍ ÚŘAD VINTÍŘOV
INFORMACE O DĚNÍ V OBCI V MĚSÍCI
PROSINCI 2016
INFORMACE Z RADNICE:


Ve čtvrtek 1. prosince 2016 v době od 8.00 - 15.00 hodin bude přerušena dodávka
studené pitné vody pro celou obec Vintířov a osadu Chranišov. Po dobu přerušení
dodávek pitné vody bude v obcích přistavena cisterna. Učiňte u Vás doma veškeré kroky,
které pomohou toto přerušení dodávek vody co nejlépe eliminovat, např. menší zásobou vody
na vaření, spláchnutí WC, atd.. V panelových domech a budovách napojených na
výměníkovou stanici nepoteče i teplá užitková voda. Již dříve jsme Vás informovali o tomto
plánovaném odstavení dodávky vody v rámci realizace 6. etapy výstavby RD.Děkujeme za
pochopení.
Ve dnech 24. prosince 2016 - 1. ledna 2017 bude z provozních důvodů uzavřena Mateřská
škola Vintířov.
Místní knihovna Vintířov bude letos otevřena do 22. prosince 2016 včetně. V roce 2017
zahájí svou činnost opět 3.1.2017.
V době od 1. prosince 2016 - 28. února 2017 bude změněna otevírací doba sběrných
míst pro velkoobjemový odpad. Příjem odpadu bude každé pondělí a středu od 14.30- 17.00
hod.





KULTURA:
 Dne 3.prosince 2016 se uskuteční výlet občanů Vintířova do slavnostně vyzdobené a








vánoční atmosférou naplněné Prahy nejen za nákupem dárků, ale i muzikál „Alenka v kraji
zázraků“, který se uskuteční v paláci Hybernia. Kdo by neznal Alenku a její fantastická
dobrodružství a podivná setkání v říši divů, či v říši za zrcadlem, jak jsou zachyceny v
příbězích Lewise Carrolla. Alenčin svět snů, zázraků, dobrodružství, ale i svět životní
moudrosti a pochopení, ožívají ve zcela nové podobě v rodinném muzikálu Alenka v kraji
zázraků. Alenka se tu opět setká s Kloboučníkem, Zajícem Březňákem, Houseňákem,
komickými dvojčaty a především s vypočítavou, zlou, svůdnou Srdcovou královnou, i s
laskavou Bílou královnou a uspěchaným Bílým králíkem. Všechny ty postavy Alence něco
připomenou, něco vysvětlí a dost možná leccos řeknou také dnešním dětem. A dost možná i
dnešním dospělým. Odjezd v 7,00 hod. od obchodu. Přejeme hezký kulturní zážitek.
Dne 19. prosince 2016 od 19.30 hod. proběhne pro žáky základní školy akce „Spaní ve
škole“.
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 2016 od 18.00 vyhlášení vítězů s předáním cen. Své ozdoby můžete odevzdat
do 22. prosince v otevíracích hodinách do knihovny knihovnici sl. Krakové.
Dne 23. prosince 2016 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 2016 se uskuteční již 13. ročník soutěže o nejlepší štědrovečerní salát.
Soutěž pořádá kulturní komise ve spolupráci s restaurací „VYKA“. Vzorky salátů v množství
cca 10 – 15 dkg můžete 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: do 22.12.2016 včetně, od
27.-30.12. včetně a v roce 2017 bude otevřeno od 3.1.2017. V době svátků a 31.12.2016
bude Sportcentrum uzavřeno.

VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2017.

