OBECNÍ ÚŘAD VINTÍŘOV
INFORMACE O DĚNÍ V OBCI V MĚSÍCI
LISTOPADU 2018
INFORMACE Z RADNICE:
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❖
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Zveme občany na ustavující zasedání Zastupitelstva obce Vintířov, které se uskuteční v pondělí
5.listopadu 2018 v zasedací místnosti obecního úřadu od 16.00 hod. Na programu jednání bude volba
mandátové, volební a návrhové komise, jednání a zpráva mandátové komise, složení slibu členů
zastupitelstva obce, volba starosty a místostarosty, projev nově zvoleného starosty, projednání rozboru
hospodaření za 1-9/2018 a návrh rozpočtu na rok 2019, návrh odměny uvolněnému členu zastupitelstva a
různé. Na jednání zastupitelstva obce jste srdečně zváni.
S ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení GDPR žádáme zákonné
zástupce, jejichž děťátko se narodilo v obci Vintířov od 15.11.2017, ještě nebylo přivítáno, má trvalý pobyt v
obci, a máte zájem zúčastnit se vítání občánků dne 24.11.2018 od 14.00 hod., abyste navštívili obecní
úřad a tuto skutečnost nahlásili vyplněním formuláře obci.
Obec Vintířov vyhlašuje programové dotace na přidělování dotací na kulturní a sportovní činnost
v obci Vintířov. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vintířov na pořádání kulturních či sportovních
akcí lze podávat do 30.listopadu 2018. 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 2019. Vybrané projekty budou zahrnuty do kulturního a
sportovního plánu obce na rok 2019 a podporovány obcí. Pro rok 2019 už následná výzva k dalším dotacím
vyhlášena nebude. Pokud chcete pořádat v roce 2019 v obci kulturní nebo sportovní projekt za přispění
obce Vintířov, je nutné tento projekt do 30.11.2018 podat na podatelně OÚ.
Upozorňujeme majitele pozemků, přes které vede elektrické vedení, na nutnost odstranění a okleštění
stromoví a porostů do 15.11.2018. Podrobnosti jsou vyvěšeny na úřední desce a elektronické desce obce
na stránkách www.vintirov.cz.
V době od 18.listopadu 2018 - 28. února 2019 bude změněna otevírací doba sběrných míst pro
velkoobjemový odpad. Příjem odpadu bude probíhat každé pondělí a středu od 14.30- 17.00 hod.
Od 1.listopadu 2018 budou uzavřena z důvodu bezpečnosti všechna venkovní sportoviště pro veřejnost.
Upozorňujeme naše občany, že ve čtvrtek 15.listopadu 2018 bude přerušena dodávka elektrické
energie v čase od 07.30 do 10.30 hodin. Důvodem tohoto přerušení je plánovaná odstávka. Toto
přerušení se bude týkat 14 , 179 , 193 , parc.č. 428/5 , parc.č. 426/3. Bližší informace jsou zveřejněny
na internetové stránce www.vintirov.cz a vyvěšeno ČEZ v zasažených lokalitách.
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V sobotu 3. listopadu 2018 se uskuteční akce nazvaná “Halloweenské strašení“. Začátek akce je
naplánován od 18.30 hodinu a startování bude probíhat dle časového harmonogramu a stanoveného času
na vstupenkách. Start strašidelné stezky je na velkém parkovišti Pod vodárnou (pod objektem vodárny).
Zveme všechny děti na strašidelnou stezku plnou nástrah a hrůzy (doporučený věk od 6 let). Nutno si
zajistit vstupenky v MŠ u paní Kotové, ZŚ paní Šimkové a na OÚ p. Pickové. Bez vstupenek nebude
umožněno zúčastnit se akce.
Nenechte si ujít příležitost, ve čtvrtek 8.listopadu 2018 od 17.00 hodin v kulturním sálu restaurace „U
Kahanu“ pro nás pan PhDr. Vladimír Bružeňák připravil přednášku na téma „1. světová válka na
Sokolovsku a zajatecké tábory západních Čech“. Vstup je zdarma. Přijďte se seznámit s naší blízkou
historií.
V sobotu 24. listopadu od 14.00 hodin uskuteční ve společenském sále restaurace U Kahanu, tradiční
vítání nově narozených občánků. Maminky, tatínkové a jejich děťátka se zde sejdou a budou slavnostně
přivítáni. Každé děťátko dostane malý dárek a z předání budou pořízeny fotografie, některé dostanou rodiče
a další budou založeny do knihy vedené obcí s názvem „Kniha zápisů do života“. Pozvánky budou
rozeslány poštou. V případě, že neobdržíte pozvánku týden před termínem konání, kontaktujte náš obecní
úřad. Podmínkou přivítání je vyplnění přihlášky, kterou obdržíte na obecním úřadě.
V době předvánoční, dne 15. prosince 2018 se budeme mít možnost v rámci zájezdu pořádaném obcí
vypravit do naší hlavní metropole Prahy a stát se součástí divadelní představení „Tři oříšky pro
Popelku“. Mnohým z nás je pohádka autorky Boženy Němcové hlavně známa z televizních obrazovek, kdy
se stala námětem scenáristy Františka Pavlíčka a režiséra Václava Vorlíčka a v roce 1973 vznikl i
stejnojmenný film. Než se tak stane, budeme mít možnost se projít centrem města, uvidět vyzdobené ulice
provoněné svařeným vínem a všude okolo slyšet hrající vánoční hudbou. Odjezd z Vintířova je v 7.00 hod a
návrat ve 20.00 hod. Cena zájezdu činí 250,- Kč na účastníka. Přihlášky na uvedený kulturní zájezd se
přijímají na našem obecním úřadě od 14.11.2018 od 15.30 hod.. Přihlaste se včas. Přejeme hezký kulturní
zážitek.

