
OBECNÍ  ÚŘAD VINTÍŘOV
INFORMACE O DĚNÍ V OBCI V MĚSÍCI                                                   

LISTOPADU 2016
INFORMACE Z RADNICE:

 Zveme občany na  zasedání  Zastupitelstva obce Vintířov, které se  uskuteční  v pondělí  
21.listopadu  2016  v zasedací místnosti obecního úřadu od 16.00 hod. Na programu jednání bude 
kontrola usnesení z minulých zasedaní obce, informace starosty o činnosti ZO a orgánů obce mezi  
zasedáními ZO, informace o průběhu investičních akcí pro rok 2016 a příprava akcí na další roky, 
výsledky hospodaření za 01- 09/2016 a příprava návrhu rozpočtu na rok 2017, informace o kulturních 
akcích na měsíc 12/2016, plán kulturních akcí na rok 2017, plán starosty obce k inventarizaci obce 
k 31.12.2016 a další

 Obec Vintířov vyhlásila 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 2016. 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 2017. 
Vybrané projekty budou zahrnuty do kulturního a sportovního plánu obce na rok 2017 a podporovány 
obcí. Pro rok 2017 už následná výzva k dalším dotacím vyhlášena nebude. Pokud chcete pořádat v roce 
2017 v obci kulturní nebo sportovní projekt za přispění obce Vintířov je nutné tento projekt do 
30.11.2016 podat na podatelně obecního úřadu

 Upozorňujeme majitele pozemků, přes které vede elektrické vedení na nutnost odstranění a okleštění 
stromoví a porostů do 15.11.2016. Podrobnosti jsou vyvěšeny na úřední desce a elektronické desce 
obce na stránkách www.vintirov.cz.

KULTURA:
 Dne 19. listopadu 2016 od 14.00 hod. proběhne na sále restaurace "U Kahanu" Vítání 

občánků narozených od 1. listopadu 2015 do 31. října 2016, kteří byli v době narození trvale hlášeni 
v naší obci. Pozvánky budou  rozeslány poštou. V případě, že neobdržíte pozvánku týden před 
termínem konání, kontaktujte náš obecní úřad.

 Setkání Školního atletického klubu po 25 letech se uskuteční dne 5.listopadu 2016 od 19,00 hod. 
ve společenském sále "U Kahanu". K tanci hraje KV Band. Připraveno je i kolo štěstí a rokenrolové 
vystoupení. Vstupenky lze zarezervovat na 734 313 404 do 4.11.2016 do 18,00 hod., jinak je lze koupit 
na místě. Vstupné 120,-Kč.

 Dne 3.prosince 2016 se uskuteční výlet občanů Vintířova do slavnostně vyzdobené a vánoční 
atmosférou naplněné Prahy nejen za nákupem dárků, ale i muzikál  „Alenka v kraji zázraků“, který se 
uskuteční v paláci Hybernia. Kdo by neznal Alenku a její fantastická dobrodružství a podivná setkání v 
říši divů, či v říši za zrcadlem, jak jsou zachyceny v příbězích Lewise Carrolla. Alenčin svět snů, zázraků, 
dobrodružství, ale i svět životní moudrosti a pochopení, ožívají ve zcela nové podobě v rodinném 
muzikálu Alenka v kraji zázraků. Alenka se tu opět setká s Kloboučníkem, Zajícem Březňákem, 
Houseňákem, komickými dvojčaty, přemoudřelým Valibukem, potrhlým rytířem a především s 
vypočítavou, zlou, svůdnou Srdcovou královnou, i s laskavou Bílou královnou a uspěchaným Bílým 
králíkem. Všechny ty postavy Alence něco připomenou, něco vysvětlí a dost možná leccos řeknou také 
dnešním dětem. A dost možná i dnešním dospělým. Cena zájezdu činí 150,- Kč na účastníka. Přihlášky 
na uvedený kulturní zájezd se přijímají na našem obecním úřadě od 2.listopadu 2016 od 15.30 hod..
Přihlaste se včas. Přejeme hezký kulturní zážitek.

SPORT:
Fotbal 1.A třída muži

  5.11.2016 sobota  ve 14.00 hod.  TJ Baník Vintířov -Habartov

Stolní tenis – krajský přebor:
26.11.2016 sobota v   9,00 hod.  TJ Baník Vintířov A- TJ Baník Sokolov B
26.11.2016 sobota v  14,00 hod.  TJ Baník Vintířov A- TJ Ostrov C
Okresní přebor:
2.11.2015 středa v 17,00 hod.   Vintířov B - Bukovany

10.11.2015 čtvrtek v 16,20 hod.  Chodov D – Vintířov B
16.11.2015 středa v 17,00 hod.   Vintířov B – Horní Slavkov B
25.11.2015 pátek v 16,00 hod.   Kynšperk D - Vintířov B
Ve dnech 5.11.2016 proběhne turnaj dorostenců a 6.11.2016 starších žáků ve stolním tenisu.




