
          OBECNÍ  ÚŘAD VINTÍŘOV 
          INFORMACE O DĚNÍ V OBCI V MĚSÍCI     

 ZÁŘÍ   2017 
INFORMACE Z RADNICE: 
 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 

  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.    

 Obec Vintířov vyhlašuje výběrové řízení na pronájem bytové jednotky č. 1 v č.p. 24 (nad restaurací „U 

Kahanu“) ve Vintířově. Byt. jednotka se nachází v 1.patře, velikost bytové jednotky je 48,34 m2  - 0+2. 
Podání žádosti: přihlášku si lze vyzvednout na Obecním úřadě Vintířov vždy v úřední dny. Žádosti musí být 
doručeny na Obecní úřad nejpozději dne 2.října 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. 24“. 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. 

 Obec Vintířov zveřejňuje na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000Sb. O obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, záměr prodat pozemky. Jedná se o pozemky parc.č. 459/15, 459/26 a část pozemku parc.č. 459/1 
(oddělovaný pozemek parc.č. 459/21 – 920m2) ve východní části lokality 6.etapa výstavby RD, vše v k.ú. 
Vintířov u  Sokolova, obec Vintířov. Využití pozemku – výstavba rodinných domů - venkovské. Pozemky 
budou prodány za 500,-Kč/m2 bez DPH (s DPH za 605,-Kč), dle rozhodnutí Zastupitelstva obce Vintířov.  
Zájemci se mohou vyjádřit a podat své nabídky na Obecní úřad Vintířov do 20.9.2017.  V lokalitě jsou 
určeny regulativy zástavby a podmínky výstavy. Případné  další informace Vám budou  poskytnuty  na 
Obecním úřadě ve  Vintířově, tel. 352665416,724180763 p. Picková nebo v kanceláři č.6 obecního úřadu. 

       

KULTURA: 
 Kurz - dekorativní úprava čerstvého ovoce a zeleniny- 1. část.  Pro zájemce je v úterý  26.září 2017 

od 17.00 hod. v sále restaurace „U Kahanu“ uspořádán kurz: jednoduché ozdoby a květy ze zeleniny  - 
květy z ředkviček, pórku, mrkve ...,vyřezávání do zeleniny.  Kurzem bude provádět Lydie Kraková. Cena : 

50,-Kč/2-2,5 hodiny a vstupenky lze zakoupit na OÚ Vintířov, kancelář č.6. Jste srdečně zváni. 

 V sobotu 2.září 2017 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 13.00 do 21.00   hod. Program bude bohatý: taneční vystoupení dětí ze základní školy, hudební 
vystoupení skupiny CRASH z Nejdku, taneční soutěž pod vedením p. Jirkovského, vystoupení skupiny 
Wintersgreen cats 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, viz. zadní strana informací. Přijďte se pobavit.  

 Obec pořádá pro své občany v termínu (čtvrtek) 28.9. – (sobota) 30.9.2017 třídenní poznávací zájezd 
do oblasti Vysočina – Nové Město na Moravě. Především turisticky nejvíce využívanou oblastí jsou 

Žďárské vrchy, které budou naším dočasným domovem.  Odjezd je  ve čtvrtek 28.9.2017 v 7,00 hod. od 
obchodu Vintíř. 

 

SPORT:  
 Dne 12.září 2017 opět začíná aerobik pro ženy. Začátek vždy v úterý ve 19.00 hod.  v tělocvičně MŠ. 

Vezměte s sebou  karimatky  nebo jiné podložky na cvičení a pití. Informace na tel. 352665416 p. Šubrtová. 

 Fotbal  mužů 1.A třída 

   2.9.2017 od 17.00 hod. –   sobota      Aš – Baník Vintířov  - na hřišti soupeře 
   9.9.2017 od 17.00 hod. –   sobota      Baník Vintířov – Březová B  
 16.9.2017 od 16.30 hod. –   sobota      Baník Vintířov  - Slavia K. Vary B 

        23.9.2017 od 14.00 hod. –   sobota      Habartov - Baník Vintířov – na hřišti soupeře 
        30.9.2017 od 16.00 hod. –   sobota      Baník Vintířov – Nová Role 
 
 

http://www.vintirov.cz/cs/dotace-obce/
http://www.vintirov.cz/


 

V sobotu 2. září 2017 pořádá kulturní komise 

obce Vintířov 

,,OSLAVY DNE HORNÍKŮ 2017 A 

SETKÁNÍ BÝVALÝCH OBČANŮ OBCE             

LIPNICE“ 

 

v jejichž rámci se uskuteční v prostorách místního fotbalového hřiště v době od 13.00 do 21.00 

hodin následující program pro děti a dospělé: 

Od 14.00 – 18.00 hodin bude možnost se pobavit na atrakcích pro děti a dospělé.  
Od 16.00 – 20.00 hod. bude promítat mobilní planetárium. Vstup na atrakce zdarma….  
Již nyní si můžete sestavit pětičlenná družstva dospělých na pivní soutěže. 

Akce na fotbalovém hřišti, v kulturním sálu a v jeho okolí 

HORNICKÝ DEN 

13.00 - 13.30 Zahájení + taneční vystoupení dětí ze základní školy 

13.30 - 15.30 Vstup hudební skupiny „Crash“ 

14.00 – 14.20  Vystoupení Kynologů ze Staré Chodovské 

15.30 - 15.45 Vystoupení taneční skupiny „ Wintersgreen cats“ 

16.00 - 16.30 Taneční soutěž pod vedením p. Jirkovského 

16.30- 17.00 Vystoupení taneční skupiny z Chodova "Darlings" 

17.00 - 18.00 Pivní soutěž (jednotlivci a pětičlenná družstva)  

18.15 – 19.30 Vystoupení hudební skupiny „LUCIE REVIVAL“  

SETKÁNÍ BÝVALÝCH OBČANŮ OBCE LIPNICE 

11.00               Vzpomínka na bývalou obec Lipnice na lipnickém hřbitově 

12.00 - 17.00  Shromáždění bývalých lipnických občanů na sále a vzpomínka na obec Lipnici, 

k tanci i poslechu bude hrát „Vesnická čtyřka“ 

Po dobu trvání celé akce bude možnost občerstvení v prostoru hřiště ve stáncích místních 

podnikatelů. 

Obec Vintířov Vás srdečně zve na fotbalové hřiště a jeho okolí. Celou akci bude moderovat 

známá moderátorka Romana Poláková.  

                               Přijďte na trochu dobrého pivka, jídla a zábavy. 


