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INFORMACE Z RADNICE: 
❖ Zveme občany na 11. zasedání Zastupitelstva obce Vintířov, které se uskuteční v pátek       

6. prosince 2019 v zasedací místnosti obecního úřadu od 11.30 hod. Na programu jednání 
bude kontrola usnesení z minulých zasedání zastupitelstva obce, stav a průběh akcí v roce 
2019 a návrh akcí na rok 2020, projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2020 a 
střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2020 – 2024, kulturní akce v měsíci 12/2019 a 
schválení kulturních akcí na rok 2020 a dotační systém, vyhodnocení užití státních dotací a 
dotací od Karlovarského kraje v roce 2019, stanovení počtu pracovníků obce a OÚ pro rok 
2020, stanovení mzdových fondů pro rok 2020, projednání žádosti o odpuštění měsíčního 
nájemného za provoz baru sportovního centra, projednání žádosti o prodloužení pachtovní 
smlouvy na pozemek p.p.č. 487/1, o výměře 78 099 m2 v k. ú.  Vintířov u Sokolova, zpráva o 
využití nebytových prostorech obce a další. Srdečně Vás zveme na toto zasedání. 

❖ Ve dnech 23. prosince 2019 do 3. ledna 2020, včetně bude z provozních důvodů uzavřena 
mateřská škola. 

❖ Místní knihovna Vintířov bude letos otevřena do 21. prosince 2019 včetně. V roce 2020 
zahájí svou činnost opět 2.ledna. 

KULTURA: 
❖ Jak bezpečně poznáte, že jsou Vánoce už na spadnutí? Když se po blízkém i vzdáleném 

okolí rozjedou loketští Roháči se svým pravidelným přídělem vánočních písní a koled. I 
naše obec si letos objednala pro své občany vystoupení tohoto hudebního a pěveckého 
uskupení. V úterý 3. prosince 2019 od 18.00 hodin si na sále restaurace U Kahanu 
vytvoříme předvánoční atmosféru. Vstupné 50,- Kč na místě. Všichni jste srdečně zváni. 

❖ V době předvánoční, dne 14. prosince 2019 se budeme mít možnost v rámci zájezdu 
pořádaném obcí vypravit do naší hlavní metropole Prahy na návrat jednoho z 
nejúspěšnějších tuzemských muzikálů „Galileo“, v původním hvězdném obsazení. 
Představení se koná v Divadle Hybernia. Jeden muž, jedna pravda, jedno slunce, jedno 
náboženství, jedna láska, jedna země, jedna otázka, jedna odpověď, a přece se točí – a co 
jsi schopen obětovat ty? Napínavý příběh plný zvratů! Galileo je opřený o silný příběh, ve 
kterém diváci najdou vše, za čím na muzikály tak rádi chodí. Lásku, vášně, intriky, nenávist a 
romanticky laděný boj jedince proti společnosti. Muzikál navíc ohromuje netradiční 
scénografií i výpravnými kostýmy. Hudba a texty písní: Janek Ledecký. Odjezd z Vintířova je 
v 7.00 hod a návrat ve 20.00 hod. Cena zájezdu činí 250,-Kč na účastníka. Přihlášky na 
uvedený kulturní zájezd se přijímají na našem obecním úřadě. Přijďte se přihlásit, ještě je 
několik volných míst. Přejeme hezký kulturní zážitek. 

❖         Místní knihovna Vintířov vyhlašuje soutěž pro děti o nejhezčí a nejoriginálnější 
vlastnoručně vyrobenou vánoční ozdobu. Nejhezčí ozdoby budou pověšeny na vánočním 
stromečku v lesoparku nebo před požární zbrojnicí. Před tímto stromečkem proběhne dne 
23. prosince 2019 od 18.00 vyhlášení vítězů s předáním cen. Své ozdoby můžete 
odevzdat do 21. prosince v otevíracích hodinách do knihovny knihovnici p. Krakové.  

❖ Dne 23. prosince 2019 od 18.00 hod. proběhne v Lesoparku (v případě nepřízně počasí v 
hasičské zbrojnici) již tradiční akce „Zpívání pod vánočním stromečkem“. Tato akce bude 
zahájena rozsvícením vánočního stromku, vyhlášením soutěže o nejhezčí ozdobu, následně 
si zazpíváme koledy spolu s dětmi ze základní školy. Skvělou vánoční náladu pomůže 
vytvořit výborný svařák a vaše dobrá nálada. Jste srdečně zváni.  

❖ Dne 24. prosince 2019 se uskuteční již 16. ročník soutěže o nejlepší štědrovečerní salát. 
Soutěž pořádá kulturní komise ve spolupráci s restaurací „VYKA“. Vzorky salátů v množství 
cca 10 – 15 dkg můžete dodat do uvedené restaurace p. Vystrčilové v době od 12.00 hod do 
14.00 hod. Poté odborná porota vyhodnotí a vybere pořadí jednotlivých výrobků a tvůrci třech 
nejlepších salátů budou oceněny pěknými cenami. 

SPORT:  
❖    Sportcentrum bude v provozu, dle provozní doby. Výjimkou budou státní svátky             

24.- 26. prosince 2019, 31. prosince 2019 a 1. ledna 2020, kdy bude Sportcentrum 
uzavřeno. V roce 2020 bude otevřeno od 2. ledna.  

 

VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2020. 


