
INFORMACE  Z RADNICE:
 Odvoz nebezpečného odpadu společností Sokolovská skládková, spol. s.r.o. se v naší obci 

uskuteční ve čtvrtek 13. dubna 2017 v době od 15.00 do 16.30 hodin z obvyklých míst,             
o podrobnostech  budeme ještě informovat  rozhlasem. Využijte možnosti zbavit se nebez.
odpadu, kterým jsou zejména baterie, barvy, laky, ředidla, aerosoly, oleje, rozpouštědla, asfaltové 
směsi a jiné chemikálie. Prosíme občany, aby lednice, televizory a jiná elektrozařízení                  
a pneumatiky odkládali do sběrných míst obce Vintířov. Děkujeme.

 Ředitelka Základní školy Vintířov  oznamuje zápis dětí do 1. ročníku základní školy, který se 
koná dne 5. dubna 2017 od 13.00-16.30 hod. v základní škole. K zápisu přineste: rodný list 
dítěte, občanský průkaz  zák. zástupce, vyplněný dotazník pro rodiče, vyplněnou žádost o přijetí 
dítěte.

 Od 27. března 2017 jsou opět otevřena dětská a umělá sportovní hřiště v obci. Přijďte využít 
těchto sportovišť k vašim sportovním aktivitách. Hřiště nebudou otevřena z bezpečnostních 
důvodů v době námrazy a trvalého deště.

 Přijměte pozvánku na zasedání Zastupitelstva obce Vintířov, které se bude konat v pondělí 
dne 24. dubna 2017 v zasedací místnosti obecního úřadu od 16.00 hodin. Program: kontrola 
usnesení z minulých zasedání zastupitelstva obce, informace starosty obce o práci ZO a OÚ 
mezi zasedáními, stav a průběh investičních akcí pro rok 2017 a příprava akcí na další roky, 
kulturní akce v měsících 04 – 09/2017 a stav jejich přípravy, zpráva o činnosti TJ Baník Vintířov 
za rok 2016, projednání výsledku kontroly hospodaření a závěrečného účtu obce za rok 2016         
a různé. Na zasedání jste srdečně zváni.

KULTURA:
 Dne 30. dubna 2017 od 17.00 hod. se uskuteční stavění máje, volba miss čarodějnice              

a následně po setmění bude  vypraven lampionový průvod. Lampiony lze zakoupit v hasičské 
zbrojnici. Akce proběhne v areálu před hasičskou zbrojnicí, zde bude  zahájen i lampiónový 
průvod. Country hudba v podání hudební skupiny Drsná žízeň a občerstvení zajištěno. Lze opéct 
vuřta. Srdečně zve Sbor dobrovolných hasičů Vintířov.

 Dne 24. června 2017 pořádá obec zájezd do zábavného parku  Plohn  v nedalekém saském  
příhraničí, který je zaměřen především na dětské návštěvníky. V areálu je vybudováno více jak 
sedmdesát atrakcí. Najdeme zde například westernové městečko s rodeem, jízdu na býkovi, 
zahradu s dračí houpačkou a veselými čluny, rodinnou horskou dráhu, obří vlnitou skluzavku         
a mnoho dalších atrakcí. Z nich je třeba především vyzvednout jednu z nejdelších vodních 
horských drah a jízdu na vorech dinoparkem. V pohádkovém lese pak ožívají postavy z pohádek 
jako Jeníček a Mařenka, Kocour v botách, Sněhurka, Šípková Růženka a další. V areálu je 
dostatek míst pro rychlé občerstvení dětí i dospělých návštěvníků. Odjezd v 9,00 hod a příjezd 
v 18.00 hod. Cena zájezdu činí 250,- Kč na účastníka. V ceně je zahrnuta doprava, vstup do 
zábavného parku, průvodcovské služby, cestovní pojištění. Přihlášky na zájezd se přijímají od 
26.dubna 2017 od 15.30 hodin na OÚ v kanceláři č. 6. Je potřeba, aby všichni účastníci 
zájezdu měli platné doklady, u dětí do 15 let je potřeba mít cestovní pas (občanský 
průkaz). Vypraveny budou dva autobusy. Všem účastníkům přejeme šťastnou cestu.

 Chtěli bychom občany pozvat ve čtvrtek 20. dubna 2017 do prostor společenského sálu                
v restauraci U Kahanu, kde se od 17.00 hodin uskuteční živá přednáška nazvaná “Historie 
Vintířova a okolí“, vyprávět bude historik Mgr. Miloš Bělohlávek. Mnoho lidí zná tohoto historika 
z nedalekého Chodova, kde dokázal svým vyprávěním zaujmout spoustu lidí a byl nucen pro 
veliký zájem přednášky opakovat. Nenechte si ujít příležitost, dozvědět se něco zajímavého           
a nového o svém domově nebo blízkém okolí. Vstup je zdarma a vstupenky si nemusíte zajišťovat 
předem. Jste srdečně zváni.

 Dne 15. dubna 2017 od 15,00 hod. se v Lesoparku ve Vintířově uskuteční akce „Hledání 
velikonočního vajíčka“. Akce zahrnuje soutěže a zábavu pro děti. Milí rodiče, jestli se chystáte 
zavítat s Vašimi dětmi na akci Hledání velikonočního vajíčka, prosím, vezměte s sebou vstupenky. 
Vstupenky budou k dispozici v základní škole u paní učitelky Šimkové, na obecním úřadě             
u tajemnice p. Pickové a nebo si je můžete vyzvednout v MŠ u paní učitelky Kotové v době od 



5.dubna 2017. Vstupenka slouží jako poukaz k vyzvednutí odměny po splnění všech úkolů, 
kterou Vaše děti na akci zdarma obdrží. Jste srdečně zváni.

SPORT:   
fotbal - 1.A třída mužů:  
 I. A Třída - Jaro 2017

1.4. SO 16:30 B. Vintířov - Stará Role
8.4. SO 16:30 Františkovy Lázně - B.Vintířov
15.4. SO 17:00 B. Vintířov - Trstěnice
22.4. SO 17:00 Merklín - B.Vintířov
29.4. SO 17:00 B. Vintířov - Jiskra Aš

OPMP - Jaro 2017
14.4. PÁ 16:30 B.Vintířov - Kynšperk
22.4. SO 12:30 Citice - B.Vintířov
28.4. PÁ 16:30 B.Vintířov - Královské Poříčí

 V pátek 14.dubna se v sálu „U Kahanu“ uskuteční velikonoční šipkový turnaj. Registrace 
soutěžících bude probíhat od 12.00 -13.00 hod. Soutěží se v kategorii jednotlivci, startovné 100,-
Kč na osobu. Nejlepší soutěžící obdrží poháry a odměny. V rámci akce bude guláš a kredit 
zdarma. 




