OBECNÍ ÚŘAD VINTÍŘOV
INFORMACE O DĚNÍ V OBCI V MĚSÍCI
BŘEZNU 2016
INFORMACE Z RADNICE:
 Upozorňujeme občany, že ve zdravotním středisku u obvodního lékaře bude v průběhu měsíce












března 2016 probíhat rekonstrukce ordinace. V průběhu rekonstrukce nebude do objektu
docházet zdravotní sestra. Omlouváme se za způsobené komplikace. Odběr receptů bude si
domluvte se zdrav. sestrou.
V době od 29.2.-9.3.2016 bude probíhat výkop pro vedení elektro v chodníku a silnici před č.p. 82
a 138. Z tohoto důvodu bude omezen provoz na komunikaci směrem na Chodov částečnou
uzavírkou (jeden průjezdní pruh bude zachován).
Od pondělí 21.3.2016 do čtvrtka 24.3.2016 bude z důvodů rekonstrukce uzavřen železniční
přejezd Mírová – Chodov. Řidiči jedoucí z Chodova do Karlových Varů a zpět budou muset zvolit
objízdnou trasu přes obec Mírová kolem vlakového nádraží.
Dne 31.března 2016 je nejzazší termín zaplacení ročního poplatku za psa a poplatku za
pronájem pozemků ve vlastnictví obce. V případě, že došlo ke změně stavu majitele psa
(přiznání starobního důchodu, ZTP-P , atd.) kontaktujte OÚ. Výši poplatků Vám rádi opravíme.
V měsíci březnu (vždy v pátek) bude probíhat jarní úklid komunikací a veřejných prostranství,
zejména parkovišť. Žádáme občany, aby respektovali přenosné dopravní značení a umožnili
provádění nutných prací. Věříme, že i majitelé soukromých domků a jednotlivá sdružení
vlastníků bytů na sídlišti přispějí k úklidu přilehlého okolí jako každoročně.
Od 1.března 2016 se mění provozní doba sběrných míst (č.p.111 u sídliště a č.p.186 areál
sběrny) takto: pondělí a středa 14.30-17.00 hod, sobota 9.00-11.30 hod.. Ve sběrných místech
lze bezplatně uložit nadměrný odpad, nábytek, bioodpad (tráva, listí), veškeré elektrozařízení a
nově i kovy a železný odpad. Dále zde můžete uložit nespotřebované pečivo, které je suché a
bez pomazánek a margarínů. Toto pečivo můžete také v sáčku zavěsit na nádobu na odpad
(pouze na sídlišti) a pracovníci TS jej odeberou. Pečivo bude použito jako krmivo pro ryby v
Lesoparku.
Karlovarský kraj dne 28.1.2016 vyhlásil výzvu k předkládání žádostí do programu Kotlíkových
dotací, příjem žádostí započne dne 2.3.2016 v 7:00 v podatelně Krajského úřadu
Karlovarského kraje. Projekt: Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných
domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace. Z této dotace lze
hradit kotel na pevná paliva, plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo, instalaci solárnětermických soustav pro přitápění nebo přípravu TV a mikroenergetická opatření. Podmínky
přiznání a formuláře naleznete na odkazu na tuto dotaci: http://www.kr-karlovarsky.cz/krajskyurad/cinnosti/Stranky/EU/OP-ziv-prostredi/OP-ziv-prostredi.aspx.
Rušení televizního signálu - v době vánočních svátků se v naší obci objevil problém s příjmem
některých televizních programů u rodinných domů s vlastní TV anténou a tento stav přetrvává. V
té samé době, kdy nastal tento problém s TV příjmem, se z vysílače, který je umístěn na vodárně,
rozběhla nová telekomunikační služba dvou mobilních operátorů nazvaná LTE. Pokud se Vás
tento problém dotýká, kontaktujte Český telekomunikační úřad v Plzni na telefonním čísle 377
925 911 a nahlaste svůj problém se špatným TV příjmem. Měření již tento problém v obci
prokázala. Více bude uvedeno v Občasníku nebo na webových stránkách obce.

KULTURA:
 Přijměte pozvánku na oslavu Mezinárodního dne žen s názvem „I vaření může být zábava –
francouzská kuchyně“, která se koná v neděli 6.března 2016 od 12.00 hod a od 15.30 hod.
(2 skupiny) v kulturním sále restaurace „U Kahanu“ ve Vintířově. Součástí programu bude vaření
čtyřchodového menu francouzské kuchyně pod vedením šéfkuchaře Lukáše Neckáře z Sushi
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Time. Dozvíme se podrobnosti o francouzské kuchyni, a co jsme si navařili si i sníme. K dispozici
bude i pitný režim. Předprodej vstupenek je omezený a vstupenku lze zakoupit na obecním úřadě
v kanceláři č.6. Cena vstupenky je 50,-Kč. Přijďte se pobavit a odpočinout si, zasloužíte si to.
Dne 2.dubna 2016 se uskuteční zájezd občanů Vintířova do Prahy do Národního divadla na
představení „Naši furianti“. Český divadelní bestseller. Jak to u nás doma vypadá a o čem
všem jsme schopni se pohádat – to věděl Ladislav Stroupežnický už v roce 1887 a od té doby se
mnoho nezměnilo. Hrají: Jiří Štěpnička, Miroslav Donutil, Radúz Mácha, Alois Švehlík, M. Borová
a další. Cena zájezdu, vč. vstupenky činí 150,- Kč na účastníka. Přihlášky na zájezd lze podat
od středy 2.března 2016 od 15.30 hod. na obecním úřadě. Jste srdečně zváni.
V pátek 25.března 2016 se v sálu „U Kahanu“ uskuteční 3.ročník velikonočního šipkového
turnaje. Registrace soutěžících bude probíhat od 12.00 hod. Soutěží se v kategorii jednotlivci,
startovné 100,-Kč na osobu. Nejlepší soutěžící obdrží poháry a odměny. V rámci akce bude
guláš zdarma.
Dne 26.března 2016 od 15,00 hod. se v Lesoparku ve Vintířově uskuteční akce „Hledání
velikonočního vajíčka“. Akce zahrnuje soutěže a zábavu pro děti. Milí rodiče, jestli se chystáte
zavítat s Vašimi dětmi na akci Hledání velikonočního vajíčka, prosím, vezměte s sebou
vstupenky. Vstupenky budou k dispozici na obecním úřadě u paní tajemnice Pickové a nebo si je
můžete vyzvednout v MŠ u paní učitelky Kotové, v ZŠ u paní učitelky Šimkové v době od
1.3.2016. Vstupenka slouží jako poukaz k vyzvednutí odměny, který Vaše děti na akci zdarma
obdrží. Jste srdečně zváni.

SPORT:
fotbal - 1.A třída mužů:
26.3.2016 v 15.00 hod. sobota Vintířov- Rotava

