VCHYNICKÝ ZPRAVODAJ
Vážení spoluobčané, představujeme 3. vydání obecního zpravodaje,
který Vás seznámí s nejdůležitějším děním v obci za rok 2018. Ve zkratce
zhodnotíme uplynulý rok a představíme plány na rok příští.
Zároveň Vám také přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a rodinnou
pohodu v roce 2019.

CO CHYSTÁME:
REKONSTRUKCE HOSPODY: Momentáá lneě je dokončě en projekt
ná rekonstrukči. Bude podáá ná žě áádost o dotáči ná rekonstrukči objektu ná
Ministerstvo pro míástníá rožvoj.
SBEĚ RNYÝ DVUŮ R: V ráá mči žáá meě ru vystáveě t sbeě rnyá dvuů r, á to ná nevyužě iteá m
uá žemíá v teě sneá blíážkosti dáá lničě níáho mostu, nyníá probíáháá prě evod požemkuů
od UÝ rě ádu pro žástupováá níá stáá tu ve veě čečh májetkovyá čh. je prě ipráven
projekt. Dvuů r bude vystáveě n v pruů beě h u járá tohoto roku.
HORUŮ V STATEK : Probíáhájíá jednáá níá o náá kupu státku s prě ilehlyá m
rybníákem. V prě íápádeě odkupu státku, bude žpráčováá n projekt ná
revitáližáči. Jákeá koliv náá vrhy občě ánuů jsou víátáá ny.
DEĚ TSKEÝ HRĚ ISĚ TEĚ V MSĚ : Pokráčě ováá níá v postupneá rekonstrukči deě tskeá ho
hrě isě teě . Bude podáá ná žě áádost o dotáči ná Ministerstvo pro míástníá rožvoj.
BIO POPELNICE: Z duů vodu žvysě ujíáčíáčh se náá rokuů ná trě íádeě níá odpáduů , se
obeč rožhodlá pro náá vrh ná žávedeníá sbeě ru bio odpádu. Bližě sěíá informáče
čě teě te v prě íálože tohoto žprávodáje.

CO SE POVEDLO:
- NAÝ KUP ZĚ ACIÝHO
TRAKTORU
- MUŮ STEK PRĚ ES
VCHYNICKYÝ POTOK

KULTURNÍ AKCE:
Hálloween

Váá nočě níá jármárk

Včhyničkyá kvíátek
Den mátek

Vyá let do Miráá luká

- REKONSTRUKCE
HASICĚ SKEÝ ZBROJNICE
- HERNIÝ PRVEK NA
DEĚ TSKEÝ HRĚ ISĚ TEĚ V MSĚ
- NAÝ KUP KONTEJNERUŮ
DO SBEĚ RNEÝ HO DVORA

OBEC FINANČNĚ POMOHLA:
Podporá včě elárě uů (CĚ eskyá sváž
včě elárě uů Lovosiče)
Prě íáspeě vek ná provož Hospiču sv.
SĚ teě páá ná
Prě íáspeě vek ná provož FK

SPORT NA VSI:
FOTBALOVYÝ KLUB VCHYNICE:
A – teám mužě i se umíástil ná 3. míásteě
v okresníá souteě žěi III. trě íády skupiny A.
FOTBALOVAÝ PRĚ IÝPRAVKA:
Probíáháá náá bor deě tíá ročě níáky 2006-2012.
VAÝ NOCĚ NIÝ BEĚ H (porě áádányá 7. ročě níák):
víáteě žká žě eny: Mártiná Páátžováá
víáteě ž mužě i: Váá čláv Kroupá
víáteě ž deě ti: Vojteě čh Veselyá
BEĚ H NA BORECĚ (porě áádányá 13. ročě níák):
17. míásto: Mártiná Páátžováá

Včhyniče
NAROZENÍ:

ÚMRTÍ:

Emá Vlčě kováá

Ládisláv Verner †96

Emily SĚ várčováá

Veě rá Vernerováá †95

Elen Krykorkováá

Ludmilá Nedeě lkováá †85

Márek Dittričh
Děkujeme ze příspěvek v Tříkrálové sbírce,všem pořadatelům akcí a všem
občanům, kteří dobrovolně a zdarma pomohli a pomáhají obci na úkor svého
volného času a svých prostředků.

