OBECNÍ ÚŘAD VINTÍŘOV
INFORMACE O DĚNÍ V OBCI V MĚSÍCI
PROSINCI 2018
INFORMACE Z RADNICE:






Zveme občany na 2. zasedání Zastupitelstva obce Vintířov, které se uskuteční v pondělí
10. prosince 2018 v zasedací místnosti obecního úřadu od 16.00 hod. Na programu jednání
bude kontrola usnesení z minulého zasedání, činnost orgánů obce mezi zasedáními, stav a
průběh akcí v obci za rok 2018 a příprava akcí na další roku, kulturní akce v 12/2018 a na rok
2019, dotační systém, projednání a schválení rozpočtu na rok 2019, inventarizace majetku
obce, Změna č.1 Územního plánu Vintířov, projednání a schválení společného volebního
programu pro roky 2018-2022 a další. Srdečně Vás zveme na toto zasedání.
Ve dnech 24.prosince 2018 do 2. ledna 2019, včetně bude z provozních důvodů uzavřena
mateřská škola.
Místní knihovna Vintířov bude letos otevřena do 20. prosince 2018 včetně. V roce 2019
zahájí svou činnost opět 3.1.2019.
Do 28. února 2019 bude změněna otevírací doba sběrných míst pro velkoobjemový odpad.
Příjem odpadu bude každé pondělí a středu od 14.30- 17.00 hod.

KULTURA:










Nenechte si ujít příležitost, ve čtvrtek 6. prosince 2018 od 17.00 hodin v kulturním sálu
restaurace „U Kahanu“ pro nás pan PhDr. Vladimír Bružeňák připravil cestopisnou přednášku
na téma „Mexiko, putování jižním Mexikem za památkami Mayů“. Vstup je zdarma.
Přijďte si poslechnout cestovatelské zážitky a seznámit se s cizí kulturou.
V době předvánoční, dne 15. prosince 2018 se budeme mít možnost v rámci zájezdu
pořádaném obcí vypravit do naší hlavní metropole Prahy a stát se součástí divadelního
představení „Tři oříšky pro Popelku“. Mnohým z nás je pohádka autorky Boženy Němcové
známa z televizních obrazovek, kdy se stala námětem scenáristy Františka Pavlíčka a
režiséra Václava Vorlíčka a v roce 1973 vznikl i stejnojmenný film. Než se tak stane, budeme
mít možnost se projít centrem města, uvidět vyzdobené ulice provoněné svařeným vínem a
všude okolo slyšet hrající vánoční hudbou. 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.
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 2018 od 18.00 vyhlášení vítězů s předáním cen. Své ozdoby můžete
odevzdat do 20. prosince v otevíracích hodinách do knihovny knihovnici p. Krakové.
Dne 23. prosince 2018 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, vyhlášením soutěže o nejhezčí ozdobu, 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 2018 se uskuteční již 15. 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, dle provozní doby. Výjimkou budou státní svátky 24.26.prosince 2018 a 1.ledna 2019, kdy bude Sportcentrum uzavřeno. V roce 2019 bude
otevřeno od 2. ledna 2019.

VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2019.

