
OBECNÍ  ÚŘAD VINTÍŘOV
INFORMACE O DĚNÍ V OBCI V MĚSÍCI        

KVĚTNU 2016
INFORMACE Z RADNICE:
 V pondělí 23.května 2016 od 16.00 hod. se koná v zasedací místnosti Obecního úřadu Vintířov veřejné 

zasedání Zastupitelstva obce Vintířov. Na programu jsou zařazeny tyto body: kontrola usnesení 
z minulých zasedání, činnost ZO a orgánů obce mezi zasedáními ZO, informace o průběhu investičních 
akcí pro rok 2016, informace o kulturních akcích na měsíce 6-10/2016, valná hromada Vintířovské 
teplárenské a majetkové s.r.o., hodnocení chodu sportovního centra a místní knihovny za rok 2015, zpráva 
školských zařízení MŠ a ZŠ o průběhu školního roku 2015 a další. Srdečně Vás zveme na toto zasedání.

 Finanční úřad upozorňuje občany, že je v budově Finančního úřadu pro Karlovarský kraj v Sokolově, Růžové 
náměstí 1629 a všech příslušných finančních úřadech, v době od 29.4.- 30.5.2016 zpřístupněn 
k nahlédnutí hromadný předpisný seznam, jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za 
nemovitosti nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně „DAŇ Z 
NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2016“. Složenky budou poplatníkům doručeny poštou nejpozději do 
25.května 2016. Zaplacení daně je nutné do 31.5.2016 při platbách do 5000,-Kč.

 Upozorňujeme naše občany, že v pondělí 2.května 2016 bude přerušena dodávka elektrické energie 
v čase od 07.30 do 12.00 hodin. Důvodem tohoto přerušení je plánovaná odstávka. Toto přerušení se bude 
týkat domů směrem od restaurace U Kahanu, kolem obecního úřadu, hasičské zbrojnice, Sportcentra a 
prodejny Vintíř na sídlišti. Bližší informace jsou zveřejněny na internetové stránce www.vintirov.cz a 
vyvěšeno ČEZ v zasažených lokalitách.

 V obci byla schválena nová pravidla pro podávání přihlášek na zájezdy obce a je nutné podle nich 
postupovat od 1.5.2016. Pokud po tomto datu nebude přihláška podána v souladu s těmito pravidly,
nebude přijata. Každý dospělý účastník zájezdu musí mít vyplněnou přihlášku na zájezd se souhlasem 
s užívání osobních dat pro potřeby zájezdu (viz. zadní strana informací). Na dané přihlášce může mít 
zahrnuty max. dvě děti, u kterých je zákonným zástupcem, pro ostatní účastníky musí být vyplněna 
samostatná přihláška. Přihlášky se berou na obecním úřadě pouze ve stanovenou dobu a podáním osobně. 
Přihlášky jsou k dispozici od 1.5.2016 na OÚ  na stolku v 1.patře a v kanceláři č. 6 Jeden přihlašovatel 
v danou dobu může přihlásit sebe a jednu dospělou osobu nebo dvě dospělé osoby a maximálně dvě osoby 
mladší 18 let na jednu dospělou osobu. Jedna z těchto dospělých osob musí mít trvalý pobyt v obci. 
Přihlášky musí být vyplněny v počtu viz. výše. Přihlášky jsou závazné a pokud se žadatele nebudou moci 
zájezdu zúčastnit a nebude možno  najít náhradu z řád účastníků, tak se poplatek za zájezd nevrací a místo 
je stornováno. Podrobné informace budou od 2.května k dispozici na www.vintirov.cz v aktualitách a na 
úřední desce.

KULTURA:
 Dne 30.dubna 2016 od 17.00 hod.  se uskuteční Pálení čarodějnic spojené s stavění máje, volba miss 

čarodějnice  a následně po setmění bude  vypraven lampionový průvod. Lampiony lze zakoupit v hasičské 
zbrojnici. Akce proběhne v areálu před hasičskou zbrojnicí, zde bude  zahájen i lampiónový průvod. K tanci a 
poslechu Vám zahraje country skupina „ Drsná žízeň“. Občerstvení je zajištěno a bude možnost si opéct 
klobásu nebo párek. Srdečně zve Sbor dobrovolných hasičů Vintířov. 

 Děti a paní učitelky ze Základní školy Vintířov srdečně zvou všechny maminky a ostatní rodiče na veřejné 
vystoupení u příležitosti oslavy Dne matek. Vystoupení dětí se uskuteční dne 4.května 2015 od 16.00 v 
Lesoparku. Těšíme se na Vás.

 Na 4.června 2016 je připraven zájezd „ZOO Plzeň“. Zájezd je především pro děti k příležitosti Dne dětí. 
Hlavním bodem výletu bude návštěva místní zoologické a botanické zahrady. ZOO Plzeň v posledních létech 
prošla velkou proměnou a výstavbou nových pavilonů se stala jedním z nejmodernějších zařízení tohoto 
druhu v republice. Vystavovaná zvířata jsou umístěna ve volném prostoru a pokud možno v prostředí, které 
co nejvíce připomíná jejich původní. Součástí ZOO je též Dinopark, velmi oblíbený mezi mladými návštěvníky. 
V odpoledních hodinách navštívíme historické podzemí, které neodmyslitelně patří k dějinám i současnosti 
města. Projdeme labyrintem chodeb, sklepů a studní, který byl pod městem budován od 14. století. Současně 
se dozvíme, proč vznikl a jak byl v průběhu století využíván. Přihlášky, dle nových pravidel pro přijímání 
přihlášek na zájezdy se přijímají od 4. května 2015 od 15.30 hod. Do ZOO budou vypraveny dva autobusy. 

 Dne 28. května 2016 od 15.00 hod. se v obci uskuteční oslavy „Dne dětí“ a následně od 17.00 hod.
„Kácení máje“. Akce proběhne před hasičskou zbrojnicí a v parku před ní. Na programu budou dětské 
soutěže, opékání vuřtů a kácení máje. Občerstvení bude zajištěno a k tanci a poslechu bude hrát kapela. 

 Pasování prvňáčků na čtenáře proběhne dne 25.května 2016 od 15.00 hod.. Na tuto akci, která se uskuteční 
v budově základní školy od 15.00. srdečně zveme rodiče i prarodiče našich prvňáčků.

SPORT:
 Fotbal – 1.A třída muži
      1.5.2016 od 15.00 hod.–  neděle     Březová - Baník Vintířov

  7.5.2016 od 17.00 hod. –   sobota     Baník Vintířov - Bochov
14.5.2016 od 17.00 hod. –   sobota      Baník Vintířov – Trstenice
22.5.2016 od 14.00 hod. –  neděle      Dolní Žandov - Baník Vintířov  
28.5.2016 od 17.00 hod. –   sobota      Baník Vintířov – Merklín




