VCHYNICKÝ ZPRAVODAJ

Vážení spoluobčané, představujeme 2. vydání obecního zpravodaje, který
Vás seznámí s nejdůležitějším děním v obci za rok 2017. Ve zkratce zhodnotíme
uplynulý rok a představíme plány na rok příští.
Zároveň Vám také přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a rodinnou pohodu
v roce 2018.

CO CHYSTÁME:
REKONSTRUKCE HOSPODY: Historický objekt nutně potřebuje opravu.
Jde o dlouhodobý projekt, kde máme v úmyslu postupovat cestou
jednotlivých dílčích kroků. Momentálně se dokončuje projekt
na rekonstrukci.
SBĚRNÝ DVŮR: V rámci záměru vystavět sběrný dvůr, a to na
nevyužitém území v těsné blízkosti dálničního mostu, nyní probíhá
převod pozemků od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových.
REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE: Na jaře tohoto roku proběhne
rekonstrukce hasičské zbrojnice za přispění z fondu ministerstva
zemědělství.
NÁKUP ŽACÍHO TRAKTORU: Ke zvýšení efektivnosti a snížení nákladů
na údržbu zeleně naší obce a fotbalového hřiště.
MŮSTEK PŘES VCHYNICKÝ POTOK: Rekonstrukce havarijního stavu
provizorního můstku přes potok za domem paní Simadlové.
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V MŠ: Pokračování v postupné rekonstrukci dětského
hřiště.

NOVÁ SLUŽBA HLÁŠENÍ ROZHLASU: Připravili jsme pro Vás nový komunikační
kanál Hlášenírozhlasu.cz, díky kterému Vás budeme informovat o aktuálním dění
v naší obci. Leták služby Hlášení rozhlasu je přílohou tohoto zpravodaje.

CO SE POVEDLO:

KULTURNÍ AKCE:

 Částečná rekonstrukce

 Halloween

dětského hřiště v MŠ
 Autobusová zastávka u MŠ

 Čarodějnice

 Vchynický kvítek  Mikulášská besídka
 Den matek

 Vánoční jarmark

 Nové parkoviště u MŠ
 Rekonstrukce opěrné zdi
mezi hospodou a dvorem
paní Tafatové
 Zavedení služby Hlášení
místního rozhlasu
 Nákup stolů a židlí na sál

SPORT NA VSI:
FOTBALOVÝ KLUB VCHYNICE:
A – team muži se umístil na 6. místě
v okresní soutěži III. třídy skupiny A.
FOTBALOVÁ PŘÍPRAVKA:
Probíhá nábor dětí ročníky 2005-2012.
VÁNOČNÍ BĚH (pořádaný 6. ročník):

OBEC FINANČNĚ POMOHLA:
 Podpora včelařů (Český svaz
včelařů Lovosice)
 Příspěvek na provoz
Hospicu sv. Štěpána
 Rekonstrukce tělocvičny

v MŠ Vchynice

vítězka ženy: Petra Pilařová
vítěz muži: Václav Kroupa
vítěz děti: Vojtěch Veselý
BĚH NA BOREČ (pořádaný 13. ročník):
11. místo: Martina Paatzová
24. místo: Tomáš Veselý
53. místo Martin Švejda

NAROZENÍ:
Karolína Chaloupková
ÚMRTÍ:
Pavel Kratochvíl †54
Děkujeme všem pořadatelům akcí a všem občanům, kteří dobrovolně a zdarma pomohli
a pomáhají obci na úkor svého volného času a svých prostředků.

