OBECNÍ ÚŘAD VINTÍŘOV
INFORMACE O DĚNÍ V OBCI V MĚSÍCI
KVĚTNU 2019
INFORMACE Z RADNICE:
❖ Přijměte pozvánku na zasedání Zastupitelstva obce Vintířov, které se bude konat v pondělí

❖

❖

❖

❖

dne 27. května 2019 v zasedací místnosti Obecního úřadu Vintířov od 16.00 hodin. Na programu
bude: kontrola usnesení z minulých zasedání zastupitelstva obce, informace starosty o práci ZO
mezi zasedáními ZO, stav a průběh akcí pro rok 2019, příprava akcí a projektové dokumentace
pro další roky, odkoupení vodárenského majetku firmy Veolia do majetku nové vzniklé společnosti
sdružení měst a obcí a další. Na zasedání jste srdečně zváni.
Finanční úřad upozorňuje občany, že je v budově Finančního úřadu pro Karlovarský kraj v
Sokolově, Růžové náměstí 1629 a všech příslušných finančních úřadech, v době od 26.4.27.5.2019 zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam, jímž se uvedeným
daňovým subjektům stanovuje za nemovitosti nacházející se v obvodu územní působnosti shora
uvedeného správce daně „DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2019“. Složenky budou
poplatníkům doručeny poštou. Zaplacení daně je nutné do 31.5.2019 při platbách do 5000,-Kč.
Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2019/20, proběhne dne 2. května v době od 9.00 15.00 hodin. Zápis proběhne v ředitelně MŠ, vezměte s sebou občanský průkaz a rodný list
dítěte. Upozorňujeme rodiče, jejichž děti ještě nenavštěvují MŠ a dosáhnou nejpozději
do 31.8.2019 pěti let, je od 1.9.2019 pro tyto děti předškolní docházka POVINNÁ.
Obec Vintířov pronajme část pozemku za účelem využití - zahrada. Jedná se část pozemku
parc.č. 512/1 (u autoservisu) o výměře 309 m2 ve Vintířově. Určené využití pozemku – zahrada.
Zájemci o pronájem odevzdají žádosti na Obecním úřadě Vintířov, číslo dveří 6 – podatelna
v době od 6.května 2019 do 24.května 2019. Žádosti budou na předepsaném formuláři, který
obdržíte na Obecním úřadu Vintířov nebo na stránkách obce www.vintirov.cz, pronájem pozemku
zahrady, https://www.vintirov.cz/download/file/663-Sbizhub_C2217051011510.pdf . Žadatel musí
splnit podmínky vyplývající z pravidel pro přidělování pozemků za účelem zřízení zahrady.
Ordinace praktického lékaře - uzavření dne 2. května 2019 (řádná dovolená lékaře). Zastup:
MUDr. Baloun Vít, zastupuje ve své ordinaci v Novém Sedle od 8.00 - 10.00 hodin, Masarykova
456 či v Chodově (poliklinika) od 11.00 - 12.30 hodin. Telefon: 777 486 014. Je možné využít LPS
(pohotovost) v nemocnici Sokolov či v nemocnici Karlovy Vary.
Ve dnech 9.-10.5.2019 vyhlásila ředitelka ZŠ ředitelské volno v základní škole.

❖
KULTURA:
❖ Dne 25. května 2019 od 17.00 hod. se v obci uskuteční „Kácení máje“. Akce proběhne před
❖

hasičskou zbrojnicí. Na programu bude opékání vuřtů a kácení máje. Občerstvení bude zajištěno a
k tanci a poslechu bude hrát kapela. Přijďte se pobavit.
V neděli 16. června 2019 Vás srdečně zveme na návštěvu zábavného parku Belantis, který se
nachází nedaleko Lipska ve Spolkové republice Německo. Je zde spousta atrakcí jak pro děti, tak
pro dospělé. Odjezd z Vintířova v 7.00 hod, plánovaný návrat ve 20.00 hod. Cena zájezdu, včetně
vstupenky do parku 250,-kč/osobu. Přihlášky na zájezd se budou přijímat od 15. května 2019, od
15.30 hodin v kanceláři č. 6.

SPORT:
❖ Sportcentrum Vintířov má od 1.května do 31.října 2019 změněný provoz, v neděli je zavřeno.
❖ Fotbal
Datum

SO 10:30

FK Ostrov "B" - B. Vintířov

14.

8. 5.

ST 16:30

B. Vintířov - Nové Sedlo

21. 11. 5.

SO 17:00

B. Vintířov - Olympie Hroznětín

21.

13.5.

PO 17:00

Baník Král. Poříčí - B. Vintířov

22. 18. 5.

SO 16:00

Rozvoj Trstěnice - B. Vintířov

22. 17. 5.

PÁ 16:30

B. Vintířov - Spartak H. Slavkov

23. 25. 5.

SO 17:00

Baník Habartov - B. Vintířov

23. 24. 5.

PÁ 16:30

B. Vintířov - Spartak Chodov

❖

Zápas

Kolo

4. 5.

Den

Zápas

20.

Den

Datum

Hodina

OPSP - Jaro 2019

Kolo

Hodina

I. A Třída - Jaro 2019

