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INFORMACE Z RADNICE:  
 Odvoz nebezpečného odpadu společností Sokolovská skládková, spol. s.r.o. se v naší obci uskuteční ve čtvrtek 

12.října 2017 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 20. října 2017 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a 21. října 2017 od  8:00 hodin do 14:00 hodin proběhnou 
volby do Poslanecké sněmovny  Parlamentu České republiky. 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. 

 S ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů žádáme zákonné zástupce, jejichž děťátko se 
narodilo v obci Vintířov od 15.11.2016, ještě nebylo přivítáno, má trvalý pobyt v obci, a máte zájem zúčastnit se vítání 
občánku v listopadu  2017, 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 
(jednorázové i dlouhodobé projekty). Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vintířov na pořádání kulturních či 

sportovních akcí lze podávat  do 30.listopadu 2017. 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 2018. Vybrané projekty budou zahrnuty do kulturního a sportovního plánu obce na rok 2018         
a podporovány obcí. Pro rok 2018 už následná výzva k dalším dotacím vyhlášena nebude. Pokud chcete pořádat v 
roce 2018 v obci kulturní nebo sportovní projekt za přispění obce Vintířov je nutné tento projekt do 30.11.2017 podat 
na podatelně obecního úřadu.    

 Upozorňujeme majitele pozemků, přes které vede elektrické vedení, na nutnost odstranění a okleštění stromoví          
a porostů  do 15.11.2017. Podrobnosti jsou vyvěšeny na úřední desce a elektronické desce obce na stránkách 

www.vintirov.cz. 
 Karlovarský kraj spouští projekt pod názvem „Senior Pas“. Jedná se o projekt, do kterého se mohou přihlásit 

občané, kteří dosáhli věku 55 ti  let. Hlavním cílem projektu, je usnadnit občanům, této věkové kategorie, přístup k 
volnočasovým aktivitám, podpořit jejich společenské využití, zpřístupnit péči o tělesné a duševní zdraví, nabídnout 
finanční zvýhodnění služeb a také možnost zakoupit zboží za zvýhodněné ceny. Nabízené slevy prostřednictvím karet 
Senior Pasů se pohybují v rozmezí 5 – 50 procent a jsou hlavně zaměřeny na stravování, cestování, zdravotnictví, 
ubytování, vzdělávání, vstupy do muzeí a galerií a také i k nákupu zboží. Získání Senior Pasu je bezplatné. Senior 
Pasy mají podobu plastové karty, která je nepřenosná na jinou osobu, nelze s ní platit a není žádným způsobem 
propojena s účtem seniora. Chcete-li se přihlásit do projektu, můžete si o kartu požádat prostřednictvím webových 
stránek na odkazu: http://www.seniorpasy.cz/ a nebo na http://seniorpas.kr-karlovarsky.cz/index.php/2-mezinarodni-
den-senioru. Na těchto odkazech získáte i mnoho informací a rad o způsobu využívání této karty. O kartu si lze 
požádat i prostřednictvím celorepublikové telefonní linky 725 534 865 a 844 111 122. V Karlovarském kraji má agendu 
ve své pracovní náplni E. Hávová, odbor sociálních věcí, tel: + 420 354 222 232, e-mail:   elena.havova@kr-
karlovarsky.cz. Držitelům Senior Pasů z našeho regionu, plánuje začátkem roku 2018 poskytnou Karlovarský kraj  
kompenzaci  na pořízení dálniční známky ve výši poloviny její hodnoty.  

KULTURA: 
 Ve čtvrtek 5. října 2017 se dobrý voják Švejk poslušně hlásí od 17.00 hodin v prostorách místního kulturního sálu 

restaurace “ U Kahanu“, kde v rámci oslav Dne seniorů, bude pod jeho taktovkou probíhat "Švejkův Vintířovský c.k. 
ŠANTÁN". Bude pro Vás připraven bohatý program, při kterém se jistě nebudete nudit. Budete mít možnost příjemně 

se pobavit a zavzpomínat na doby minulé (mocnářství rakousko - uherské) s představitelem Haškova dobrého vojáka 
Švejka, který sám na vše dohlédne, tak aby vše bylo v nejlepším pořádku. K tanci i poslechu zahraje kapela “DUO S 
HARMONIKOU“ Jirky Homolky. 

 V sobotu 28.října 2017 od 18:30 proběhne v naší obci první Halloweenské strašení se zahájením nad vodní nádrží 

na vodárně. Zveme všechny děti na strašidelnou stezku plnou nástrah a hrůzy (doporučený věk od 7 let). Na konci 
stezky bude připraveno pečení vuřtů. Vstupenky na tuto akci jsou k dostání u paní učitelky p. Šimkové v ZŠ, paní 
Pickové na OÚ od 16.října 2017. 

SPORT:  
        Fotbal - 1.A třída muži 

 
8.10.    NE 15:00 FK Loket - B. Vintířov 
4.10.    SO 15:30 B. Vintířov - Spartak Hor. Slavkov 
21.10.  SO 10:30 FK Ostrov "B" - B. Vintířov 
28.10.  SO 14:30 B. Vintířov - EP Merklín 

 
Stolní tenis  
Rozlosování okresního přeboru družstev                                             Okresní přebor  
Baník Vintířov B (rok 2017)                                                                     Rozlosování okresního přeboru družstev 
ST 04.10.17 17:00 Vintířov B Vintířov C                                                    Baník Vintířov C (rok 2017) 
PÁ 13.10.17 18:00 Kynšperk C Vintířov B                                                 ST 04.10.17 17:00 Vintířov B Vintířov C 
ST 18.10.17 17:00 Vintířov B Sokolov C                                                   ST 18.10.17 17:00 Vintířov C Kynšperk C 

http://www.vintirov.cz/

