
O B E C   V C H Y N I C E 
 
 
 
Naše poděkování patří společnosti Regionservis s.r.o., která nám poskytla 
100 000 Kč na úpravu prostor dvora místního pohostinství pro společenské a 

kulturní setkávání občanů obce Vchynice a konání představení místního 
ochotnického divadla. 

 
V březnu roku 2007 jsme se dozvěděli o možnosti získat grant na podporu rozvoje malých obcí ve 
výši 100 000 Kč od společnosti Regionservis s.r.o.  Realizovaný projekt měl sloužit všem občanům 
obce. Již delší dobu jsme se zabývali podněty občanů, v nichž se opakovaly žádosti po vytvoření 
upraveného prostoru, kde by se mohli setkávat při různých obecních slavnostech a akcích anebo jen 
tak na „slovíčko s přáteli“. Vhodné místo jsme měli, ale jeho úprava byla nákladná. V tu dobu u nás 
začalo vznikat z iniciativy zejména místních žen ochotnické divadlo a upravený dvůr místního 
pohostinství by byl ideálním místem pro pořádání jeho vystoupení. Narychlo jsme připravili projekt 
s názvem “KRÁSNÝ DVŮR”. V červnu 2007 jsme byli pozvání do Zvánovic, abychom náš projekt 
prezentovali před ostatními zástupci obcí, kteří rovněž žádali o grant. Náš projekt vyhrál i když 
velmi těsně a tak jsme se pustili do úprav. 
 
Chtěli jsme vytvořit pro naše občany příjemné místo pro společné setkávání v období od jara do 
podzimu a pro konání společenských a kulturních akcí (produkce místního ochotnického 
divadla, vystoupení dětí z místní mateřské školy, pálení čarodějnic, pořádání oslav dětského 
dne, setkávání seniorů), pro obnovení místních tradic (májové slavnosti) a pro trávení volného 
času např. matek s dětmi. 
 
Úprava pozemku dvora místního pohostinství o rozloze přibližně 450 m2 započala úklidem celého 
prostoru, odklizením odpadků a navezením hlíny a materiálu na položení zámkové dlažby a 
nahození zdi budovy místního pohostinství. V blízkosti vstupu do místního pohostinství byl 
místním truhlářem vybudován nad zámkovou dlažbou přístřešek a zakoupeny lavice a stoly. Naši 
fotbalisté svépomocí opravili zeď vpředu vedle sálu místního pohostinství. Poté byl bagrem 
upraven terén a rozvezena hlína. Naši občané, zejména pak členky Klubu žen povrch uhrabaly, 
udělaly záhony a nasázely 82 kusů okrasných keřů a dřevin. Přilehlá zeď byla osázena břečťanem a 
zbylá plocha oseta trávním semenem. I děti si přijdou na své. Na volném prostoru trávníku byla  
umístěna prolézačka se skluzavkou a houpačkou. Naproti posezení vznikl prostor pro umístění 
podia, kde budou svá vystoupení předvádět naši ochotníci. 
 
Průběh realizace projektu je možné vidět na přiložených fotografiích. 
 

Ještě jednou mnohokrát děkujeme společnosti Regionservis s.r.o. a zejména panu Lukáši 
Tesařovi za finanční příspěvek, který věnoval našim občanům. 

 
Starostka obce Vchynice 

 
Termín slavnostního otevření dvora – sobota 17.května 2008  

od 14,00 hodin 
 
 



Dvůr před rekonstrukcí - foto: 
 
 

 
 



 
PROBÍHAJÍCÍ PRÁCE NA ÚPRAVÁCH DVORA - FOTO: 

 
Navození ornice pro trávník: 
Úprava pozemku dvora místního pohostinství o rozloze přibližně 450 m2 započala úklidem celého 
prostoru, odklizením odpadků a navezením hlíny a materiálu na položení zámkové dlažby a 
nahození zdi budovy místního pohostinství. 
 

 
 
 
 

 



 
Položení zámkové dlažby 

 

 
 
  

 
Rozvezení hlíny a urovnání povrchu bagrem 

 
 

 
 



Sázení okrasných dřevin a jehličnanů: 
 

 
 

 
 
 

 



  
Stavba přístřešku s červeným šindelem  

nad posezením: 
  

 
  
V dubnu bude instalována sestava - prolézačka Z pro děti a na zámkovou dlažbu se umístí lavice a 

stoly, které jsou již zakoupené. 
 

PROLÉZAČKA Z pro děti (foto od výrobce) 

 

 

 


