OBECNÍ ÚŘAD VINTÍŘOV
INFORMACE O DĚNÍ V OBCI V MĚSÍCI
PROSINCI 2017
INFORMACE Z RADNICE:





Ve dnech 27. - 29.prosince 2017 bude z provozních důvodů uzavřena mateřská škola.
Místní knihovna Vintířov bude letos otevřena do 21. prosince 2017 včetně. V roce 2018
zahájí svou činnost opět 4.1.2018.
V době od 4. prosince 2017 - 28. února 2018 bude změněna otevírací doba sběrných míst
pro velkoobjemový odpad. Příjem odpadu bude každé pondělí a středu od 14.30- 17.00 hod.
Obec Vintířov vyhlašuje výběrové řízení na pronájem bytové jednotky č. 6 v č.p. 179, ve
Vintířově. Byt. jednotka se nachází v přízemí, velikost bytové jednotky je 44 m2 - 0+2. Podání
žádosti: přihlášku si lze vyzvednout na Obecním úřadě Vintířov vždy v úřední dny. Žádosti
musí být doručeny na Obecní úřad a musí být na předepsaném formuláři, řádně vyplněné,
včetně všech potvrzení a příloh (dle pravidel pro přidělování byt. jednotek v č.p 179). Žadatel
musí splňovat podmínky pro přidělení byt. jednotky (zejména pobírat starobní důchod, trvalý
pobyt v obci min. 10 let, bezdlužnost, atd.) Musí být v uzavřené obálce s uvedením adresy
žadatele a zřetelně označené „Neotvírat – pronájem bytové jednotky v č.p. 179“. V okamžiku
podání musí být zaplacena vratná kauce 5 000,-Kč. K byt. jednotce se bude skládat kauce na
budoucí nájemné. Bližší informace na úřední desce a webové stránce www.vintirov.cz.

KULTURA:











Ve čtvrtek 7. prosince 2017 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 9. prosince 2017 pořádá obec Vintířov zájezd pro občany do slavnostně nazdobené a
vánoční atmosférou naladěné Prahy. Hlavní aktivitou je návštěva Paláce Hybernia v samém
centru metropole v ulici Na Příkopech, kde zhlédneme divadelní představení velkolepě
pojatého muzikálu MEFISTO. Před představením se budeme mít možnost projít po
aktuálních výstavách, nákupních centrech a vánočních trzích. Znovu prožít mládí? Proč ne?
DOMLUVTE SE S ĎÁBLEM! Odjezd z Vintířova je v 7.00 hod a návrat ve 20.00 hod. Cena
zájezdu činí 250,- Kč na účastníka. Přihlášky na uvedený kulturní zájezd se přijímají na
našem obecním úřadě Přejeme hezký kulturní zážitek.
Kurz - dekorativní úprava čerstvého ovoce a zeleniny- 2. část. Pro zájemce je ve čtvrtek
14. prosince 2017 od 17.00 hod. v sále restaurace „U Kahanu“ uspořádán kurz: jednoduché
ozdoby a květy z ovoce - vyřezávání do jablek, kiwi, pomerančů a dalších druhů ovoce.
Kurzem bude provádět paní Lydie Kraková. Cena: 50,-Kč/2-2,5 hodiny a vstupenky lze
zakoupit na OÚ Vintířov, kancelář č.6. Vstupenky nutno zajistit před akcí na OÚ. Pozor je
omezený počet vstupenek. Jste srdečně zváni.
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 2017 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 2017 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 ze
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 2017 se uskuteční již 14. 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 nebude v provozu v době od 23. - 26.12.2017. Mezi svátky bude provoz
nepřerušen. V roce 2018 bude otevřeno od 2.1.2018.

VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2018.

