
         OBECNÍ  ÚŘAD VINTÍŘOV
          INFORMACE O DĚNÍ V OBCI V MĚSÍCI   

              ZÁŘÍ  2015
INFORMACE Z RADNICE:
 Dne 14. září 2015 se od 16.00 hodin v zasedací místnosti OÚ ve Vintířově uskuteční zasedání 

Zastupitelstva obce Vintířov. Na programu jednání bude : činnost ZO a orgánů obce mezi  zasedáními ZO, 
informace o průběhu investičních akcí v roce 2015, příprava akcí na rok 2016 a další roky, rozbor
hospodaření za 1.pololetí 2015 a příprava návrhu rozpočtu na rok 2016, informace o kulturních akcích na 
měsíce 9-12/2015, volební program na období  2014-2018 a vyhodnocení prvního roku plnění a další.
Srdečně zvou členové zastupitelstva obce.      

 S ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů žádáme zákonné zástupce, jejichž děťátko 
se narodilo v obci Vintířov od 15.11.2014, ještě nebylo přivítáno, má trvalý pobyt v obci a máte zájem 
zúčastnit se vítání občánku v listopadu  2015, abyste  navštívili obecní úřad a tuto skutečnost nahlásili 
vyplněním formuláře obci. Toto opatření bude nutné učinit i pro všechny děti narození v budoucnu. 

 Ve dnech 29. a 30.8.2015 do 18.00 hod. proběhne úplná uzavírka silnice III/20911 Vintířov – Chranišov
z důvodu opravy železničního přejezdu vlečky u úložiště a zpracování střepů AMT Příbram. Objízdná trasa 
je stanovena přes Chodov.

 V pondělí 31.srpna 2015 od 14,00 hod. proběhne  v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné 
projednání upraveného a posouzeného návrhu Územního plánu Vintířov. Výklad k návrhu provede 
zpracovatelka Ing. Arch. Alexandra Kasková. Jste srdečně zváni.

 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 od 1.září 2015 do 30.listopadu 2015. 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 2016. 
Vybrané projekty budou zahrnuty do kulturního a sportovního plánu obce na rok 2016 a podporovány obcí. 
Pro rok 2016 už následná výzva k dalším dotacím vyhlášena nebude. Pokud chcete pořádat v roce 2016 
v obci kulturní nebo sportovní projekt za přispění obce Vintířov je nutné tento projekt do 30.11.2015 
podat na podatelně obecního úřadu.   

      

KULTURA:
 V sobotu 12.září 2015 od 13.00 hod. pro Vás připravila obec Vintířov  ,,OSLAVY DNE HORNÍKŮ a setkání 

obyvatel bývalé obce Lipnice“, na fotbalovém hřišti Baníku Vintířov. Program bude bohatý, viz. zadní 
strana informací. Přijďte se pobavit.

 Zájezd občanů do oblasti „Jižních Čech“ ve dnech 26. – 28.září 2015. Poznáme kraj, který svou krásou 
překvapí každého návštěvníka. Hlavním programem zájezdu bude exkurze historickými památkami, 
starobylými městy a renezančními zámky.

sobota 26. září 2015 neděle 27. září 2015
6:45 – přistavení autobusu 9:30 – Lipno, Cesta korunami stromů
7:00 – odjezd z Vintířova 14:00 – Vítkův kámen                            
11:30 – České Budějovice, pol. přestávka          15:30 – Čertova stěna
14:30 – Český Krumlov, prohlídka zámku 17:00 – Vyšší Brod, ubytování
17:00 – Vyšší Brod, ubytování

pondělí 28. září 2015
10:00 – Vyšší Brod, prohlídka kláštera
12:30 – České Budějovice, polední přestávka
18:00 – návrat do Vintířova

Cena zájezdu činí 1.500,- Kč na účastníka. V ceně zájezdu je doprava, ubytování, polopenze, pojištění, 
průvodcovské služby a vstupné do navštívených objektů. Přihlášky podejte na Obecním úřadě Vintířov, 
kancelář č. 6, p. Picková.

SPORT: 
 Dne 1.září 2015 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
29.8.2015 od 17.00 hod. – sobota      Vintířov - Loket 
  5.9.2015 od 10.30 hod. –   sobota    Stará Role - Vintířov  - na hřišti soupeře
12.9.2015 od 17.00 hod. –   sobota      Hroznětín  - Vintířov
20.9.2015 od 15.00 hod. –   neděle      Chyše – Vintířov – na hřišti soupeře

      26.9.2015 od 16.30 hod. –   sobota      Vintířov – Březová „B“



V sobotu,12.září 2015,pořádá kulturní komise 
obce Vintířov setkání bývalých občanů Lipnice 

a 
,,OSLAVY DNE HORNÍKŮ 2015“

v jejichž rámci se uskuteční v prostorách místního kulturního sálu a fotbalového 
hřiště, v době od 13.00 do 20.00  následující program pro děti a dospělé :

- 13.00 – 20.00 – možnost občerstvení v prostoru hřiště ve stáncích místních 
podnikatelů

- prezentace památek Karlovarského kraje, bývalé obce Lipnice a naší obce 
v předsálí kulturního sálu restaurace „U KAHANU“ v době od 13.00 do 
17.00 s překvapením pro občany bývalé Lipnice 

- 13.30 – 17.30 - atrakce pro děti v podání firmy EVENT COMPANY s.r.o. 
OLOMOUC na části fotbalového hřiště

- 11.30 – 12.00 - setkání bývalých lipnických občanů na bývalém Lipnickém 
hřbitově a následné posezení bývalých lipničáků na místním sále restaurace 
U KAHANU, kde pro vážené hosty vystoupí v době od 13.00 – 17.00 část 
kapely ALFA SEXTET z K.Varů, pod vedením pana Leoše Kociána

- 13.30 – 14.30 – vystoupení hudební skupiny „Robert Harvan Band“
- 14.00 – 17.30 – možnost pro účastníky Hornického dne nechat se vznést nad 

plochu fotbalového hřiště a podívat se na okolí Vintířova z ptačí perspektivy
- 15.00 – 15.30 – taneční vystoupení dětí z místní ZŠ
- 15.30 – 16.00 – vystoupení leteckých modelářů z Lomnice
- 16.15 – 16.45 – vystoupení taneční skupiny pana Jirkovského z K. Varů
- 16.45 – 17.15 – vystoupení kynologů ze Staré Chodovské
- 17.30 – 18.30 – vystoupení známé skupiny „Pokračující závada“ z blízkého

Chodova
- 19.00 – 20.30 – vystoupení p. Waldy Nerušila s country kapelou Malevil 

Band, nejznámějším dvojníkem Waldemara Matušky

Srdečně zvou pořadatelé s tím, že jak v úvodu upozorňujeme, přímo na hřišti 
bude občerstvení a v blízkém okolí hřiště je zajištěn provoz restaurací 
s možnosti občerstvení po celý den. Celou akci bude moderovat známá 
moderátorka Romana Poláková. Upozorňujeme všechny návštěvníky, že prostor 
sálu, kromě předsálí restaurace U KAHANU, je vyhrazen pouze pro hosty 
z bývalé obce Lipnice. 
Přijďte na trochu dobrého pivka, jídla a zábavy.




