OBECNÍ ÚŘAD VINTÍŘOV
INFORMACE O DĚNÍ V OBCI V MĚSÍCI
ZÁŘÍ 2019
INFORMACE Z RADNICE:
❖ V pondělí 2. září 2019 od 16.00

❖

❖

❖
❖

hod. se koná v zasedací místnosti Obecního úřadu Vintířov veřejné
zasedání Zastupitelstva obce Vintířov. Na programu jednání bude: kontrola usnesení z minulého
zasedání zastupitelstva obce, informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními, složení slibu nového
člena zastupitelstva, rozbor hospodaření obce za 01- 06/2019, projednání a schválení změny ve zřízených
orgánech Zastupitelstva obce Vintířov, volba nového člena představenstva společnosti Vintířovské
teplárenské a majetkové s.r.o., volba nových členů dozorčí rady společnosti Vintířovské teplárenské
a majetkové s.r.o., informace o stavu a průběhu akcí v roce 2019 a příprav akcí na další roky, rozpočtové
opatření obce č. 4/2019, kulturní akce v měsících 09 - 12/2019 a stav jejich příprav, projednání žádosti
o příspěvek do veřejné sbírky na pomoc obci Bublava a další. Srdečně Vás zveme na toto zasedání.
S ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů žádáme zákonné zástupce, jejichž děťátko
se narodilo v obci Vintířov od 15.11.2018, ještě nebylo přivítáno, má trvalý pobyt v obci, a máte zájem
zúčastnit se vítání občánku v listopadu 2019, abyste navštívili obecní úřad a tuto skutečnost nahlásili
obecnímu úřadu, vyplněním formuláře.
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 2019. 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. 2. Žádáme všechny žadatele o dodržení termínu podání, neboť následně dojde k přerozdělení
dotací na předložené projekty z vyčleněného objemu financí rozpočtu na celý rok 2020. Vybrané projekty
budou zahrnuty do kulturního a sportovního plánu obce na rok 2020 a podporovány obcí. Pro rok 2020
už následná výzva k dalším dotacím vyhlášena nebude. Pokud chcete pořádat v roce 2020 v obci kulturní
nebo sportovní projekt za přispění obce Vintířov, je nutné tento projekt do 30.11.2019 podat na podatelně.
V době od 3. do 19. září 2019 bude z důvodu dovolené uzavřeno Sportcentrum.
Pro občany naší obce, kteří třídí odpad, máme malou odměnu a pomůcku k usnadnění třídění, a to v
podobě velmi dobře zpracovaných tašek vyrobených z recyklovaného materiálu. K dispozici jsou varianty:
,,Velká sada“ (3ks tašek: plast, papír, sklo) vhodné do rodinných domů ,,Malá sada“ (3ks tašek: plast, papír,
sklo) vhodné do bytových domů. Tyto tašky na tříděný odpad lze vyzvednout na Obecním úřadě ve Vintířově
v kanceláři č.7 za jednorázový poplatek 20,- Kč za sadu (obě varianty). Děkujeme, že třídíte. Má to smysl.

KULTURA:
❖ V sobotu 14. září 2019

❖

od 13.00 hod. pro Vás připravila obec Vintířov OSLAVY DNE HORNÍKŮ ve stylu
středověku. Oslavy se uskuteční na fotbalové hřišti a v jeho blízkosti, v době od 13.00 do 20.00 hod. Program
bude bohatý: středověké tržiště s ukázkami řemesel, taneční vystoupení dětí ze základní školy, hudební
vystoupení skupiny PRAGUE QUEEN, vystoupení skupiny Wintersgreen cats a k tanci a poslechu zahraje
hudební skupina KUDY KAM. Dětské atrakce budou po celou dobu konání akce zdarma, vč. jízdy na koních.
Občerstvení během celé akce bude zajištěno. Časový harmonogram přiložen na druhé straně informací.
Nenechte si ujít příležitost, kdy v pondělí 21. října 2019 od 18.00 hodin v kulturním sálu restaurace „U
Kahanu“ bude pan Dan Přibáň vyprávět o náročné cestě, kterou muži s trabanty zvládli při jejich Velké cestě
z Asie domů. Použitá vozidla: 2 TRABANTI, 1 MALUCH, 1 JAWA. Celkem ujeto kilometrů: 25.000 km z Asie
až domů. Co o tom říká Dan Přibáň: „Ale to by to nebyl žlutý cirkus, aby to bylo jednoduché. Bangkok se stal
místem, kde se kolo žlutého Trabanta asi nikdy neotočí. Zatímco v roce 2015 bylo Thajsko pro zahraniční
auta rájem, o dva roky později se z něho stalo byrokratické peklo, kde se za vjezd po vlastní ose platí tisíce
dolarů. A tak jsme si řekli, že se nenecháme okrádat a rozhodli splnit si svůj dávný sen – Indii. Startujeme
ze stejné rovnoběžky, ale protějšího břehu Bengálského zálivu – z jižní Indie na sever. Chceme znovu dojet
do uzbeckého Samarkandu, nejvýhodnějšího bodu naší první cesty. Jakmile se tam dostaneme, objeli jsme
Trabantem svět, a pak už v našich starých stopách domů“. Předprodej vstupenek na přednášku je
na Obecním úřadě Vintířov, kancelář č.6. Cena vstupenky 50 Kč.

SPORT:
❖ Dne 3.

Hodina

4.

15.9. NE

10:00 DDM Stará Rol e - B. Vi ntířov

18:30 B. Vi ntířov - SK Dol ní Rychnov
13:30 SK Kras l i ce - B. Vi ntířov

5.
6.

18.9. ST
28.9. SO

17:00 B. Vi ntířov - Baník Habartov
12:00 Loko K. Vary - B. Vi ntířov

Zápas

16:30 FK Loket - B. Vi ntířov

20.9. PÁ
28.9. SO

Den

Datum

15.9. NE

5.
6.

Zápas

Kolo

Hodina

Datum

4.

Den

Kolo

❖

září 2018 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
I. A Třída - Podzim 2019
OPSP - Podzim 2019

