OBECNÍ ÚŘAD VINTÍŘOV
INFORMACE O DĚNÍ V OBCI V MĚSÍCI
LISTOPADU 2017
INFORMACE Z RADNICE:








Zveme občany na zasedání Zastupitelstva obce Vintířov, které se uskuteční ve středu 15. listopadu
2017 v zasedací místnosti obecního úřadu od 16.00 hod. Na programu jednání bude kontrola usnesení
z minulých zasedaní obce, informace starosty o činnosti ZO a orgánů obce mezi zasedáními ZO, výsledky
říjnových voleb do PS PČR v obci Vintířov, informace o průběhu investičních akcí pro rok 2017 a příprava
akcí na další roky, výsledky hospodaření za 01- 09/2017 a příprava návrhu rozpočtu na rok 2018, plán
starosty obce k inventarizaci obce k 31.12.2017, prezentace VSMOS a Sokolovské vodárenské s.r.o. a
další.
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 občánků 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.

KULTURA:






V sobotu 25. listopadu od 14.00 hodin uskuteční ve společenském sále restaurace U Kahanu, tradiční
vítání nově narozených občánků. Maminky, tatínkové a jejich nejsladší ratolesti 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.
Dne 9. prosince 2017 pořádá obec Vintířov zájezd pro občany do slavnostně nazdobené a vánoční
atmosférou naladěné Prahy. Hlavní aktivitou je návštěva Paláce Hybernia v samém centru metropole v ulici
Na Příkopech, kde zhlédneme divadelní představení velkolepě pojatého muzikálu MEFISTO. Před
představením se budeme mít možnost projít po aktuálních výstavách, nákupních centrech a vánočních
trzích. Znovu prožít mládí? Proč ne? DOMLUVTE SE S ĎÁBLEM! Kdo je Mefisto? Vyslanec Pekla, ďábel,
který je schopen vrátit člověku mládí. Za jistých podmínek. Na výhody mládí láká i stařičkého profesora
Fausta, který hlavně lituje, že během svého života nestihl dokončit své rozsáhlé dílo. Láska, humor, napětí,
ale hlavně lákavá ďáblova nabídka v atraktivním příběhu na věčné téma ztraceného a znovu nalezeného
mládí! 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 8. listopadu 2017 od 15.30
hod.. Přihlaste se včas. Přejeme hezký kulturní zážitek.
Kurz - dekorativní úprava čerstvého ovoce a zeleniny- 2. část. Pro zájemce je ve čtvrtek 14. prosince
2017 od 17.00 hod. v sále restaurace „U Kahanu“ uspořádán kurz: jednoduché ozdoby a květy z ovoce vyřezávání do jablek, kiwi, pomerančů a dalších druhů ovoce. Kurzem bude provádět paní Lydie Kraková.
Cena: 50,-Kč/2-2,5 hodiny a vstupenky lze zakoupit na OÚ Vintířov, kancelář č.6. Vstupenky nutno zajistit
před akcí od 27.11.2017 od 15.30 hod. na OÚ. Pozor je omezený počet vstupenek. Jste srdečně zváni.

SPORT:
Fotbal 1.A třída muži
14.11.

SO

14:00

Rozvoj Trstěnice - B. Vintířov

Stolní tenis – okresní přebor družstev Baník Vintířov B a C:
ST 01.11.17 v 17:00
ST 08.11.17 v 17:00
ST 22.11.17 v 17:00
ST 29.11.17 v 17:00

H. Slavkov C -Vintířov B
Vintířov B -Chodov E
Bukovany A -Vintířov B
Vintířov B - Bukovany B

02.11.17 v 17:30
08.11.17 v 17:00
23.11.17 v 16:30
29.11.17 v 17:00

Sokolov C - Vintířov C
Vintířov C - H. Slavkov C
Chodov E - Vintířov C
Vintířov C - Bukovany A

