OBECNÍ ÚŘAD VINTÍŘOV
INFORMACE O DĚNÍ V OBCI V MĚSÍCI
ZÁŘÍ 2016
INFORMACE Z RADNICE:
 S ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů žádáme zákonné zástupce, jejichž děťátko

se narodilo v obci Vintířov od 15.11.2015, ještě nebylo přivítáno, má trvalý pobyt v obci a máte zájem
zúčastnit se vítání občánků dne 19. listopadu 2016, abyste navštívili obecní úřad a tuto skutečnost
nahlásili vyplněním formuláře obci. Toto opatření bude nutné učinit i pro všechny děti narozené v budoucnu.
Obec Vintířov vyhlásila 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 2016. 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 2017. Vybrané projekty
budou zahrnuty do kulturního a sportovního plánu obce na rok 2017 a podporovány obcí. Pro rok 2017 už
následná výzva k dalším dotacím vyhlášena nebude. Pokud chcete pořádat v roce 2017 v obci kulturní nebo
sportovní projekt za přispění obce Vintířov je nutné tento projekt do 30.11.2016 podat na podatelně
obecního úřadu.
Obec Vintířov zveřejňuje na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, záměr pronajmout prostor sloužící podnikání v č.p. 182 o výměře cca 42,4 m2. Pronájem
bude uskutečněn pouze pro podnikání s živnostenským listem. Současný nájemce podal výpověď, pokud
tento záměr myslí vážně a dojde k vrácení, mohou být prostory předány do užívání v polovině října nebo
začátkem listopadu. Nájem je 20,-Kč/m2 a vratná kauce na pronájem tohoto prostoru je 10 000,-Kč.
Případné další informace Vám budou poskytnuty na Obecním úřadě Vintířov, 1. patro, číslo dveří 6. Své
podnikatelské záměry, vč. kopie živnostenského listu můžete odevzdat nejpozději dne 6.10.2016 na
adresu: Obecní úřad Vintířov, Vintířov 62, 357 44 nebo v podatelně obecního úřadu. Formulář lze stáhnout
na webové stránce obce.
V průběhu měsíce července byla ve firmě Lias k.s. zprovozněna nová telefonní linka Hot Line 352
673 142, na kterou budou moci občané obce volat 24 hodin a oznámit případné stížnosti týkající se
aktuálního znečišťování ovzduší firmou. Linka je opatřena záznamovým zařízením.
Ve dnech 7. října 2016 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a dne 8. října 2016 od 8:00 hodin do 14:00
hodin proběhnou volby do Zastupitelstva Karlovarského kraje. Hlasování proběhne v zasedací místnosti
Obecního úřadu Vintířov. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní
občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li
uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Voliči budou dodány
nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i
ve volební místnosti.








KULTURA:
 V sobotu 3.září 2016 od 13.00 hod. pro Vás připravila obec Vintířov
00



,,OSLAVY DNE HORNÍKŮ“. Oslavy
se uskuteční na fotbalové hřišti a v jeho blízkosti, v době od 13. do 20.45 hod. Program bude bohatý:
taneční vystoupení dětí ze základní a mateřské školy, hudební vystoupení Homolkovi - Březovská čtyřka,
taneční soutěž pod vedením p. Jirkovského, taneční vystoupení dětí pod vedení Mgr. Petry Šimkové, pivní
soutěže, k tanci a poslechu zahraje hudební skupina Pokračující závada a akce bude zakončena, ohňovou
show. Dětské atrakce budou po celou dobu konání akce zdarma. Občerstvení během celé akce bude
zajištěno. Časový harmonogram a podrobnosti jsou na druhé straně informací, dále na www.vintirov.cz, a
vyvěšených plakátech. Přijďte se pobavit.
Dne 23.9. do 25.9.2016 se uskuteční třídenní poznávací zájezd s lehkou turistikou na Náchodsko.
V zájezdu je zahrnut výlet do Jaroměře-Josefova a prohlídka tamní podzemní pevnosti, výjezd do
Dobrošova a do polského Kudova Zdroje s možností nákupu na tržnici, turistický okruh v přírodní rezervaci
Bludné skály, procházka po Ratibořicích a Babiččině údolí, prohlídka zámku Náchod, Adršpachu a Nového
Města nad Metují. Odjezd je v pátek 23.9.2016 v 7,00 hod. od obchodu Vintířov.

SPORT:
 Dne 6.září


2016 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
3.9.2016 od 17.00 hod. – sobota
Stará Role – Baník Vintířov - na hřišti soupeře
10.9.2016 od 17.00 hod. – sobota
Baník Vintířov – Františkovy Lázně
17.9.2016 od 16.00 hod. – sobota
Trstěnice – Baník Vintířov - na hřišti soupeře
24.9.2016 od 16.30 hod. – sobota
Baník Vintířov – Merklín

Mladší přípravka
7.9.2016 od 17.00 hod. –
11.9.2016 od 10.00 hod. –
16.9.2016 od 16.30 hod. –
25.9.2016 od 10.00 hod. –
30.9.2016 od 16.30 hod. –

středa
neděle
pátek
neděle
pátek

Baník Vintířov - Citice
Královské Poříčí - Baník Vintířov – na hřišti soupeře
Baník Vintířov - Dolní Rychnov
Lomnice - Baník Vintířov – na hřišti soupeře
Baník Vintířov - Krajková

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V sobotu 3. září 2016 pořádá kulturní komise obce Vintířov

,,DEN HORNÍKŮ 2016“
v jejichž rámci se uskuteční v prostorách místního fotbalového
hřiště v době od 13.00 do 20.45 hodin následující program pro
děti a dospělé:
Od 13.30 – 17.30 hodin bude možnost se pobavit na atrakcích pro děti a dospělé. Vstup na
atrakce zdarma….
Již nyní si můžete sestavit pětičlenná družstva na fotbalový turnaj v nafukovacích
bublinách nebo pětičlenná družstva dospělých na pivní soutěže.
Akce na fotbalovém hřišti a v jeho okolí
Čas
13.00 - 13.30 Zahájení + taneční vystoupení dětí ze základní a mateřské školy
13.30 - 15.30 Vstup hudební skupiny Homolkovi - Březovská čtyřka
15.30 - 15.45 Vystoupení dětí pod vedení Mgr. Petry Šimkové
16.00 - 16.30 Taneční soutěž pod vedením p. Jirkovského
16.30- 17.00 Vystoupení taneční skupiny z Chodova "Darlings"
17.30 - 18.00 Pivní soutěž (jednotlivci a pětičlenná družstva)
18.15 - 20.00 Vystoupení hudební skupiny „Pokračující závada“
20.30 - 20.45 Ohňová show
Po dobu trvání celé akce bude možnost občerstvení v prostoru hřiště ve stáncích místních
podnikatelů.
Obec Vintířov Vás srdečně zve na fotbalové hřiště a jeho okolí. Celou akci bude moderovat
známá moderátorka Romana Poláková.
Přijďte na trochu dobrého pivka, jídla a zábavy.

