OBECNÍ ÚŘAD VINTÍŘOV
INFORMACE O DĚNÍ V OBCI V MĚSÍCI
SRPNU 2016
INFORMACE Z RADNICE:








Dne 29.srpna 2016 se od 16.00 hodin v zasedací místnosti OÚ ve Vintířově uskuteční zasedání
Zastupitelstva obce Vintířov. Na programu jednání bude : činnost ZO a orgánů obce mezi zasedáními ZO,
informace o průběhu investičních akcí v roce 2016, příprava akcí na rok 2017 a další roky, rozbor
hospodaření za 1.pololetí 2016 a příprava návrhu rozpočtu na rok 2017, informace o kulturních akcích na
měsíce 9-12/2016, informace o přípravě voleb do Zastupitelstva kraje 7. a 8.10.2016 a další. Srdečně zvou
členové zastupitelstva obce.
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 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.
Místní knihovna bude v době do 13.srpna 2016 mimo provoz z důvodu dovolené.
Mateřská škola Vintířov bude v době do 12.srpna 2016 mimo provoz z důvodu dovolené. V té době bude
mimo provoz i stravovací zařízení MŠ.
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 občánku v listopadu 2016, abyste navštívili obecní úřad a tuto skutečnost nahlásili
vyplněním formuláře obci. Toto opatření bude nutné učinit i pro všechny děti narození v budoucnu.

KULTURA:


V sobotu 3.září 2016 od 13.00 hod. pro Vás připravila obec Vintířov ,,OSLAVY DNE HORNÍKŮ“. Oslavy
se uskuteční na fotbalové hřišti a v jeho blízkosti, v době od 13.00 do 21.00 hod. Program bude bohatý:
taneční vystoupení dětí ze základní a mateřské školy, hudební vystoupení Homolkovi - Březovská čtyřka,
taneční soutěž pod vedením p. Jirkovského, taneční vystoupení dětí pod vedení Mgr. Petry Šimkové, pivní
soutěže, k tanci a poslechu zahraje hudební skupina Pokračující závada a akce bude zakončena, ohnivou
show. Dětské atrakce budou po celou dobu konání akce zdarma. Občerstvení během celé akce bude
zajištěno. Časový harmonogram a podrobnosti budou zveřejněny na www.vintirov.cz, vyvěšených
plakátech před konáním akce a zářijových informacích o dění v obci. Přijďte se pobavit.

SPORT




Dne 30.7.2016 od 9.00 – 18.00 hod. proběhne na fotbalovém hřišti „Letní pohár mužů v kopané“.
Turnaje se zúčastní 4 týmy a to: Baník Vintířov, Spartak Chodov, Rotas Rotava a Baník Královské Poříčí.
Občerstvení po dobu turnaje je zajištěno. K tanci i poslechu zahraje od 18,00-20,00 hod. skupina
Pokračující závada. Fanoušci kopané a zejména Baníku Vintířov jsou srdečně zváni.
Fotbal mužů 1.A třída
13.8.2016 od 17.00 hod. – sobota
Baník Vintířov – FK Ostrov B
20.8.2016 od 17.00 hod. – sobota
Olympie Hroznětín – Baník Vintířov - na hřišti soupeře
27.8.2016 od 17.00 hod. – sobota
Baník Vintířov – Olympie Březová B
Starší přípravka
26.8.2016 od 16.30 hod. – pátek

Baník Vintířov – SK Dolní Rychnov

Přejeme krásné prožití prázdnin a dovolené.

