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Dne 28.srpna 2017 se od 16.00 hodin v zasedací místnosti OÚ ve Vintířově uskuteční zasedání
Zastupitelstva obce Vintířov. Na programu jednání bude: činnost ZO a orgánů obce mezi zasedáními ZO,
informace o průběhu investičních akcí v roce 2017, příprava akcí na rok 2018 a další roky, rozbor
hospodaření za 1.pololetí 2017 a příprava návrhu rozpočtu na rok 2018, informace o kulturních akcích na
měsíce 9-12/2017, informace o přípravě voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 20.21.10.2017 a další. Srdečně zvou členové zastupitelstva obce.
V rámci cyklistického závodu“ MČR Masters 2017 a OPEN závodu v silniční cyklistice“, který bude naší obcí
projíždět, dojde v sobotu 5.srpna 2017 v čase od 14.00 – 17.00 hodin (MČR časovka jednotlivců Sokolov)
a v neděli 6.8.2017 v čase od 11.00 – 14.00 hodin (MČR časovka dvojic Sokolov) k úplné uzavírce
komunikace III/21028 a III/1812. Jedná se o komunikaci protínající naší spodní část obce a směřující z obce
Lomnice kolem firmy Liapor a dále pokračující na Vřesovou.
Upozorňujeme naše občany, že dne 4.8.2017 od ranních 8.30 hodin do 15.30 hodin dojde k přerušení
dodávek elektřiny v odběrných místech, viz rozpis pod textem. Důvodem tohoto přerušení je plánovaná
odstávka firmou ČEZ Distribuce, a.s.. Časový rozsah přerušení dodávek je stanoven na nezbytně nutnou
dobu. Rozpis odběrných míst je orientační: č.p. 3, 6, 76, 82, 106/105, 107, 123, 128, 129, 137, 138, 145.
Obec Vintířov vyhlašuje programové dotace na přidělování dotací na kulturní a sportovní činnost v obci
Vintířov (jednorázové i dlouhodobé projekty). Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vintířov na
pořádání kulturních či sportovních akcí lze podávat do 30.listopadu 2017. Zásady pro poskytování dotací z
rozpočtu obce a formuláře jsou k dispozici na adrese http://www.vintirov.cz/cs/dotace-obce/ nebo v kanceláři
č. 6. Žádáme všechny žadatele o dodržení termínu podání, neboť následně dojde k přerozdělení dotací na
předložené projekty z vyčleněného objemu financí rozpočtu na celý rok 2018. Vybrané projekty budou
zahrnuty do kulturního a sportovního plánu obce na rok 2018 a podporovány obcí. Pro rok 2018 už následná
výzva k dalším dotacím vyhlášena nebude. Pokud chcete pořádat v roce 2018 v obci kulturní nebo sportovní
projekt za přispění obce Vintířov je nutné tento projekt do 30.11.2017 podat na podatelně obecního úřadu.
Místní knihovna bude v době do 14.srpna 2017 mimo provoz z důvodu dovolené.
Mateřská škola Vintířov bude v době do 13.srpna 2016 mimo provoz z důvodu dovolené. V té době bude
mimo provoz i stravovací zařízení MŠ.
S ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů žádáme zákonné zástupce, jejichž děťátko
se narodilo v obci Vintířov od 15.11.2016, ještě nebylo přivítáno, má trvalý pobyt v obci a máte zájem
zúčastnit se vítání občánku v listopadu 2017, abyste navštívili obecní úřad a tuto skutečnost nahlásili
vyplněním formuláře obci. Toto opatření bude nutné učinit i pro všechny děti narození v budoucnu.
Karlovarský kraj nově vyhlásil anketu Osobnost Karlovarského kraje. Každý občan má tak možnost
navrhnout v této anketě svého kandidáta - osobnost ze svého okolí, o které se domnívá, že by se měla stát
oceněnou osobou. Nyní můžete navrhnout osobnosti, bez toho aniž abyste ji zařazovali do kategorií. Nově
lze navrhnou i osobu, která již mezi námi bohužel není, ale zasloužila by si i zpětně za svojí práci ocenit.
Pokud tedy takovou osobu ve svém okolí znáte, myslíte si o ní, že by si to zasloužila, využijte této možnosti.
Čím více nominací, tím větší šance, že právě vámi navrhovaná osoba může být oceněna. Na stránkách
Karlovarského kraje můžete své návrhy odesílat až do pátku 11. srpna 2017 prostřednictvím tohoto
odkazu http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/Stranky/AnketaOsobnost/anketaOsob.aspx .Samotné
vyhlášení vítězů ankety Osobnost Karlovarského kraje bude učiněno během finálového večera 25.9.2017.
Obec Vintířov vyhlašuje výběrové řízení na pronájem bytové jednotky č. 7 v č.p. 72, ve Vintířově. Byt.
jednotka se nachází v přízemí, velikost bytové jednotky je 41,19 m2 - 1+1. Podání žádosti: přihlášku si lze
vyzvednout na Obecním úřadě Vintířov vždy v úřední dny. Žádosti musí být doručeny na Obecní úřad
nejpozději dne 22. srpna 2017 a musí být na předepsaném formuláři, řádně vyplněné, včetně všech
potvrzení a příloh (dle nových pravidel pro přidělování byt. jednotek), musí být v uzavřené obálce s
uvedením adresy žadatele a zřetelně označené „Neotvírat – pronájem bytové jednotky v č.p. 72“. V
okamžiku podání musí být zaplacena vratná kauce 5 000,-Kč. K byt. jednotce se bude skládat kauce na
budoucí nájemné. Bližší informace na úřední desce a webové stránce www.vintirov.cz.

KULTURA:


Zveme naše občany na kulturní zážitek, na který se vydáme v sobotu 12. srpna 2017. Budeme mít možnost
se podívat a zažít, jak probíhají jedny z největších národopisných slavností v České republice, nazvané
„Chodské slavnosti“ v Domažlicích. Při zpáteční cestě se zastavíme ve vyhlášené a oblíbené restauraci
„Ve Skále“ v pivovaře v Chodové Plané. Odjezd z Vintířova je v 7,30 hod. a plánovaný příjezd do Vintířova
je v 19.00 hod.. Cena zájezdu je 250,-Kč a přihlášky se přijímají na našem obecním úřadě.



V sobotu 2.září 2016 od 13.00 hod. pro Vás připravila obec Vintířov ,,OSLAVY DNE HORNÍKŮ A SETKÁNÍ
OBČANŮ BÝVALÉ OBCE LIPNICE“. Oslavy se uskuteční na fotbalové hřišti a v jeho blízkosti, v době od
00
00
13. do 21.
hod. Program bude bohatý: taneční vystoupení dětí ze základní školy, hudební vystoupení
skupiny CRASH z Nejdku, taneční soutěž pod vedením p. Jirkovského, vystoupení skupiny Wintersgrűncats
a rokenrolové skupiny Darlings z Chodova, pivní soutěže, k tanci a poslechu zahraje hudební skupina
LUCIE REVIVAL. Dětské atrakce budou po celou dobu konání akce zdarma. Občerstvení během celé akce
bude zajištěno. Časový harmonogram a podrobnosti budou zveřejněny na www.vintirov.cz, vyvěšených
plakátech před konáním akce a zářijových informacích o dění v obci. Přijďte se pobavit.

SPORT



Dne 29.7.2017 od 9.00 – 16.00 hod. proběhne na fotbalovém hřišti „Letní pohár mužů v kopané“. Turnaje
se zúčastní 4 týmy a to: Baník Vintířov, Spartak Chodov, Sokol Citice a Baník Královské Poříčí. Občerstvení
po dobu turnaje je zajištěno. Fanoušci kopané a zejména Baníku Vintířov jsou srdečně zváni.
Fotbal mužů 1.A třída
12.8.2017 od 17.00 hod. – sobota
Baník Vintířov – Lipová
19.8.2017 od 10.30 hod. – sobota
Rotava – Baník Vintířov - na hřišti soupeře
26.8.2017 od 17.00 hod. – sobota
Baník Vintířov – Hroznětín

