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Odvoz nebezpečného odpadu společností Sokolovská skládková, spol. s.r.o. se v naší obci uskuteční ve čtvrtek
13.října 2016 od 15.00 do 16.30 hod. z obvyklých míst, o podrobnostech budeme ještě informovat rozhlasem.
Využijte možnosti zbavit se nebezpečného odpadu, kterým jsou zejména baterie, barvy, laky, ředidla, aerosoly, oleje,
rozpouštědla, asfaltové směsi a jiné chemikálie. Prosíme občany, aby lednice, televizory, jiná elektrozařízení a
pneumatiky odkládali do sběrných míst obce Vintířov.
Ve dnech 7. října 2016 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a 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.
Výstavba mostu přes bývalé pasovky Sokolovské úhelné, právní nástupce, a. s., který spojuje naší obec a obec
Lomnici se zřejmě protáhne až do 31.12.2016. Po dobu úplné uzavírky budou moci tímto místem projíždět, po
objízdné komunikaci, pouze vozidla IZS (integrovaný záchranný systém), autobusy veřejné dopravy, vozidla stavby,
nákladní doprava společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., osobní doprava na povolení Sokolovské
uhelné, právní nástupce, a.s. a vozidla Krajské údržby silnic Karlovarského kraje, a.s.. V době uzavírky mohou
majitelé dálničních známek využít cestu po nedaleké rychlostní silnici R 6, motoristé bez dálniční známky se mohou
rozhodnout a využít cesty přes obec Vřesová směr Nivy, Boučí, Sokolov a nebo cestu přes Královské Poříčí.
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 19.11.2016, abyste navštívili obecní úřad a tuto skutečnost nahlásili obecnímu úřadu.
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.
Upozorňujeme majitele pozemků, přes které vede elektrické vedení, na nutnost odstranění a okleštění stromoví a
porostů do 15.11.2016. Podrobnosti jsou vyvěšeny na úřední desce a elektronické desce obce na stránkách
www.vintirov.cz.

KULTURA:
 Obec Vintířov pořádá ve čtvrtek 6.října 2016 oslavu Dne seniorů, na kterou zveme všechny seniory z obce. Oslava
se koná ve společenském sále restaurace „U Kahanu“ od 17.00 hodin. K tanci a poslechu bude seniorům hrát
„Vesnická čtyřka“ z Březové. Součástí programu bude vystoupení skupiny harmonikářů z Lokte. Odložte na
chvilku své všední starosti a přijďte se společně pobavit. Ještě jednou Vás zvou členové Kulturní komise na dobrou
kávu, malé občerstvení a dobrou zábavu.
 V sobotu 29.října 2016 od 18:00 proběhne v naší obci první Halloweenské strašení se zahájením před hasičskou
zbrojnicí. Zveme všechny děti na strašidelnou stezku plnou nástrah a hrůzy. Na konci stezky bude připraveno pečení
vuřtů. Děti, které přijdou v halloweenské masce čeká odměna. Vstupenky na tuto akci jsou k dostání u paní učitelky
P. Šimkové ze ZŠ, paní Pickové na OÚ a na 1. třídě mateřské školy od 19.října 2016.

SPORT:
Fotbal - 1.A třída muži
1.10.
sobota
8.10.
sobota
15.10.
sobota
22.10.
sobota
30.10.
neděle
5.11.
sobota
Mladší přípravka:
7.10.
pátek
16.10.
neděle
21.10.
pátek
30.10.
neděle

16:00
16:00
16:00
15:30
10:30
14:00

Aš – Vintířov
Vintířov – Dolní Žandov
Žlutice – Vintířov
Vintířov – Nová Role
Lipová – Vintířov
Vintířov – Habartov

16:30
14:00
16:30
14:00

Chodov – Vintířov
Nové Sedlo – Vintířov
Vintířov – Kraslice
Kynšperk - Vintířov

Stolní tenis
Krajský přebor 2 (KP2)
15. 10. 2016
15. 10. 2016
29. 10. 2016
29. 10. 2016
Okresní přebor
12. 10. 2016
21. 10. 2016

9:00
14:00
9:00
14:00
17:00
16:00

TJ Baník Vintířov A - TJ Loket nad Ohří B
TJ Baník Vintířov A - TJ Batesta CHODOV C TTSTAR. cz
TJ LUBY - TJ Baník Vintířov A
TJ Slavoj Kynšperk C - TJ Baník Vintířov A
Vintířov B - Lomnice B
Sokolov C - Vintířov B

