OBECNÍ ÚŘAD VINTÍŘOV
INFORMACE O DĚNÍ V OBCI V MĚSÍCI
ÚNORU 2019
INFORMACE Z RADNICE:
•

V průběhu měsíce února můžete v pokladně obecního úřadu zaplatit poplatky za psy
a pronájmy pozemků a to v úředních hodinách pondělí a středa od 8.00-12.00 a od 13.0017.00 hod. nebo na číslo účtu 2826391/0100, včetně vašeho variabilního symbolu nebo
specifikace – jméno poplatníka + poplatek pes nebo poplatek pronájem pozemku, pokud
tak neučiníte budou Vám poslední týden v únoru rozeslány poštovní poukázky na tyto poplatky
se splatností do 31.3.2019. V případě, že došlo ke změně, která bude mít vliv na výši poplatku
(přiznání starobního důchodu, ZTP-P, atd.), kontaktujte obecní úřad. Výši poplatků Vám rádi
opravíme a výši upřesníme. Sazby poplatků u pronájmů pozemků zůstávají nezměněny. Sazby
u poplatků za psy jsou určeny obecné závaznou vyhláškou takto: základní sazba za psa 600,Kč. Za psy chované v rodinných domech a stavbách pro individuální rekreaci, ve kterých má
poplatník trvalý pobyt činí sazba 150,-Kč. Sazba místního poplatku za psa jehož držitelem je
poživatel starobního, invalidního, vdovského a vdoveckého důchodu, který je jeho jediným
zdrojem příjmu činí poplatek v byt. jednotce 150,-Kč za prvního a 200,-Kč za každého dalšího
psa a poplatek za psa v rodinném domě 70,-Kč za prvního a 100,-Kč za každého dalšího.

KULTURA:
•
•
•

V sobotu 23. února 2019 od 14.00 hodin se ve společenském sále restaurace „U Kahanu“
uskuteční pohádkový karneval „Ze šmoulí vesnice“ pro rodiče a děti. Vstupenky lze zakoupit na
1.třídě MŠ, cena 20,-Kč na osobu. Přijďte se s dětmi pobavit.
V sobotu 23. února 2019 od 20.00 hodin se ve společenském sále restaurace „U Kahanu“
uskuteční „Maškarní ples“. K tanci a poslechu hraje taneční skupina „Fryzúr“ z Karlových Varů a
je připravena i tombola. Vstupenky lze zakoupit na 1.třídě MŠ, cena 150,-Kč. Jste srdečně zváni.
Přijměte pozvánku na oslavu Mezinárodního dne žen s názvem „Na to vemte jed“, která se
koná v pondělí 4.března 2019 od 17.30 hod. v kulturním sále restaurace „U Kahanu“ ve Vintířově.
Věčně usměvavá a optimisticky naladěná česká herečka Naďa Konvalinková rozzáří každé jeviště.
V našem pořadu poradí, jak na diety, povypráví o svých začátcích u divadla i filmu, manželství s
Oldřichem Kaiserem, kamarádství s Jiřím Lábusem a Květou Fialovou. Lilian Malkina, ačkoliv o
generaci starší, se nenechá se svou energií a svým hereckým vyprávěním zastínit. S nadsázkou a
svým nasazením se ráda podělí o to, jaké je hrát v Rusku, o procestování celého světa, o Koljovi
a cestě k nám a životě v Čechách. No a ten nejmladší Tomáš Barták pořad celý moderuje a zazpívá
několik písní, které obě dámy mají rády. Mimochodem během svého přátelství a hraní spolu se z
těchto lidí stala neřízená trojka, která rozesměje a potěší opravdu každý sál. Délka představení 90
minut. Milé ženy vezměte s sebou své protějšky a přijďte se pobavit a zapomenout na starosti
všedních dní. Pro každou ženu je připraveno malé překvapení. Vstupné je zdarma a není nutno si
rezervovat vstupenky.

SPORT:
•

V pátek 15. února 2019 od 18 hodin se na sále restaurace "U Kahanu" uskuteční "Únorový turnaj
v šipkách", pořádaný paní Veronikou Kounovskou. Turnaj je určen registrovaným i
neregistrovaným hráčům. Zápisné je 60,-kč. Registrace hráčů bude zahájena od 17.00 hod. Jste
srdečně zváni.
•
I nadále probíhá 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.
•
Stolní tenis:
Rozlosování okresního přeboru družstev mužů 2018 – 2019, skupina A
07.02.2019
16:30
Chodov E - Vintířov A
13.02.2019
17:30
Vintířov A - Sokolov C
Rozlosování okresního přeboru družstev mužů 2018 – 2019, skupina B
08.02.2019
18:00
Kynšperk C - Vintířov B
13.02.2019
17:30
Vintířov B - Lomnice B
27.02.2019
17:00
H. Slavkov B - Vintířov B
Přijďte povzbudit naše stolní tenisty.

