VCHYNICKÝ ZPRAVODAJ

Vážení spoluobčané, rádi bychom Vám představili nový obecní zpravodaj,
který Vás bude seznamovat s nejdůležitějším děním v obci. Ve zkratce
zhodnotíme uplynulý rok a představíme plány na rok příští.
Zároveň Vám také přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a rodinnou pohodu
v roce 2017.

CO CHYSTÁME:
HORŮV STATEK: Obec vede jednání o odkupu areálu bývalého statku.
Jednání jsou bohužel složitá kvůli majetkoprávním vztahům majitelů.
REKONSTRUKCE HOSPODY: Historický objekt nutně potřebuje opravu,
navíc je v havarijním stavu i opěrná zeď mezi hospodou a dvorem paní
Tafatové. Jde o dlouhodobý projekt, kde máme v úmyslu postupovat cestou
jednotlivých dílčích kroků.
SBĚRNÝ DVŮR: V rámci záměru vystavět sběrný dvůr, a to na nevyužitém
území v těsné blízkosti dálničního mostu, jsme požádali Ředitelství silnic a
dálnic o převod pozemků.
NOVÝ PŘÍSTŘEŠEK AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY U MŠ – Zastupitelstvo
schválilo výstavbu zastřešené zastávky. Momentálně se řeší druh a umístění.
zastávky.

CO ŘEŠÍME:
REVIZE VODOVODNÍCH HYDRANTŮ: Dobrovolní hasiči ověřovali umístění a
funkčnost hydrantů v obci, nyní bude probíhat jejich revize tak, aby byla
zajištěna jejich funkčnost v případě potřeby.
ODVOD DEŠ´TOVÉ VODY Z DÁLNICE: ŘSD přislíbilo na začátku roku 2017
zhotovení opěrné zdi u domu č. p. 92.
.

CO SE POVEDLO:

KULTURNÍ AKCE, KTERÉ SE

 Čištění a oprava obecních

POVEDLY A LETOS OPĚT BUDOU:

studní
 Zřízení jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce
 Zbudování přejezdů přes

 Halloween

 Čarodějnice

 Vchynický kvítek  Mikulášská besídka
 Den matek

 Vánoční jarmark

 Loučení s prázdninami

odtokové žlaby podél domů
 Umístění dopravních
značek (bezpečnost u MŠ a
zákazy vjezdu do lesa)
 Generální oprava chodníku
v dolní části obce
 Instalace posezení na návsi
a rozmístění nových
odpadkových košů
 Zbudování odtokového
žlabu v Radosticích

SPORT NA VSI:
FOTBALOVÝ KLUB VCHYNICE:
A – team muži se umístil na 4. místě
v okresní soutěži III. třídy skupiny A.
FOTBALOVÁ PŘÍPRAVKA:
Probíhá nábor dětí ročníky 2005-2010.
VÁNOČNÍ BĚH (pořádaný 5. ročník):
vítěz muži: Václav Kroupa
vítězka ženy: Martina Paatzová
vítěz děti: Vojtěch Veselý
BĚH NA BOREČ (pořádaný 12. ročník):
27. místo: Tomáš Veselý
17. místo: Martina Paatzová

NAROZENÍ:
Adam Dittrich
ÚMRTÍ:
Květoslav Kovařík †53
Jaroslav Veselý †67
Renáta Dobiášová †39
Marie Beerová †72
Anna Týcová†83

OBEC FINANČNĚ POMOHLA:
 Podpora včelařů (Český svaz včelařů
Lovosice)
 Příspěvek na provoz Hospicu sv.
Štěpána
 Vrt na zalévání nového fotbalového hřiště
 Nákup stavební buňky k fotbalovému

hřišti

Děkujeme všem pořadatelům akcí a všem občanům, kteří dobrovolně a zdarma pomohli
a pomáhají obci na úkor svého volného času a svých prostředků.

