OBECNÍ ÚŘAD VINTÍŘOV
INFORMACE O DĚNÍ V OBCI V MĚSÍCI
ZÁŘÍ 2021
INFORMACE Z RADNICE:
❖ V pondělí 6. září 2021 od 16.00

❖

❖

❖

❖

hod. se koná v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání
Zastupitelstva obce Vintířov. Na programu jednání bude: kontrola usnesení z minulého zasedání
zastupitelstva obce, rozbor hospodaření obce za 01- 06/2021, informace o stavu a průběhu akcí v roce
2021 a příprav akcí na další roky, kulturní akce v měsících 09 - 12/2021, rozpočtové opatření, projednání
Obecně závazné vyhlášky 1/2021 o místním poplatku za ukládání komunálního odpadu, projednání návrhu
Strategie plánu rozvoje obce Vintířov 2021-2030, odkoupení pozemku parc.č. 241, změna pronájmu
pozemku a další. Srdečně Vás zveme na toto zasedání.
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 2021. 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. 2. Žádáme všechny žadatele o dodržení termínu podání, neboť následně dojde k přerozdělení
dotací na předložené projekty z vyčleněného objemu financí rozpočtu na celý rok 2022. Vybrané projekty
budou zahrnuty do kulturního a sportovního plánu obce na rok 2022 a podporovány obcí. Pro rok 2022 už
následná výzva k dalším dotacím vyhlášena nebude. Pokud chcete pořádat v roce 2022 v obci kulturní nebo
sportovní projekt za přispění obce Vintířov, je nutné tento projekt do 30.11.2021 podat na podatelně
obecního úřadu.
Pro občany obce Vintířov je zřízena služba umožňující pronájem malotraktoru s vlekem k odvozu
odpadu do místních sběrných míst. Odpad je nutné naložit na připravenou techniku, která bude
přistavena dle dohody při objednání na tel.: 603 924 975 nebo 352 665 416. Tato služba bude poskytnuta
pouze na území obce Vintířov. Odvezen bude pouze odpad, který lze na místních sběrných místech
odevzdat, tzn.: veškeré elektrospotřebiče, nábytek, koberce, objemný odpad, bioodpad. Nebude odvážen
nebezpečný a stavební odpad. Malotraktor + vlek včetně obsluhy stroje 200,-/Kč/30 min., 400,-/Kč/1hod.
Cena bude stanovena za každou započatou ½ hodinu a je včetně DPH.
V roce 2021 se slavnostní vítání nově narozených občánků uskuteční v sobotu 20. listopadu 2021 od
14.00 hodin ve společenském sále restaurace „U Kahanu“. Vítat se budou děti narozené v období
1.11.2020 – 31.10.2021. Každé narozené děťátko, které se se svými rodiči zúčastní slavnostního přivítání,
dostane od obce malý dárek, pamětní list a finanční hotovost. Z průběhu akce budou pořízeny fotografie, z
nichž některé obdrží rodiče a další budou založeny do „Knihy zápisů do života“. S ohledem na zákon č.
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů je potřeba, aby se zákonní zástupci, jejichž děťátko má trvalý
pobyt v obci, nebylo-li ještě přivítáno a mají-li rodiče zájem se zúčastnit vítání občánků v listopadu 2021,
dostavili na obecní úřad a vyplnili zde příslušný formulář. Formulář si je možno vyzvednout na obecním
úřadě, případně stáhnout na webových stránkách obce – www.vintirov.cz – obecní úřad – formuláře
V době od 7. do 17. září 2021 bude z důvodu dovolené uzavřeno Sportcentrum.

KULTURA:
❖ V sobotu 11.

❖

září 2021 od 13.00 hod. Vás zveme na oslavu Dne horníků. Oslavy se uskuteční na
fotbalové hřišti a v jeho blízkosti, v době od 13.00 do 19.00 hod. Program bude bohatý: 13.00 - zahájení
oslav Hornického dne, 13.30 - 17.30 hodin - dětské atrakce včetně Mobilního planetária, 13.30 - 15.00 –
proběhne taneční vystoupení skupiny "Centrum tance Harmonie Karlovy Vary", taneční vystoupení bude
zakončené přehlídkou dobového spodního prádla, 15.00 - 16.30 - proběhnou ukázky leteckých modelářů z
Lomnice a kynologického spolku, 17.00 - 19.00 hodin - hudební vystoupení kapely KH Band - hity 70., 80. a
90 let. V rámci akce proběhne odhalení pamětního kamene bývalému starostovi Jiřímu Ošeckému
v Lesoparku. Po celou dobu trvání akce bude na předsálí restaurace "U Kahanu" probíhat vernisáž
vintířovského amatérského malíře pana Jiřího Vavřičky. Dětské atrakce budou po celou dobu konání akce
zdarma. Občerstvení během celé akce bude zajištěno. Srdečně Vás zveme.
Dne 12. září 2021 (neděle) se uskuteční zájezd obce na divadelní představení do pražského divadla
Palace, na představení PRACHY. V hlavních rolích – Vanda Hybnerová a Ondřej Vetchý. Příjem přihlášek
na tento zájezd je možný v kanceláři č. 6 – tajemnice. Děj představení: Jean připravuje večeři na oslavu
narozenin svého manžela, mírného účetního Henryho. Každou chvíli mají přijít hosté, ale oslavenec má
zpoždění. Když konečně přijde, Jean ho nepoznává - Henry chce okamžitě emigrovat do Barcelony! Má k
tomu ovšem pádný důvod: v metru omylem sebral cizí kufřík nacpaný bankovkami v hodnotě tři čtvrtě
milionu liber. Ponechat si evidentně špinavé peníze je však těžší než k nim přijít. Jakmile se na scéně objeví

❖

dva policisté, přátelé Vic a Betty a drzý taxikář Bill, rozpoutá se zběsilá hra na kočku a myš plná
nečekaných zvratů, v níž se oba manželské páry snaží pomocí falešných identit za každou cenu peníze
udržet. Brilantní fraška se s obrovským úspěchem hrála po celém světě. Délka představení: 120 minut.
Cena zájezdu je 250 Kč.
Srdečně Vás zveme dne 4. října 2021 od 17.00 - 21.00 hod. na oslavy Dne seniorů, které se uskuteční v
pondělí na sále restaurace "U Kahanu". Program: 17.00 - 18.30 hodin-ŠMÁTRÁNÍ V PAMĚTI JOSEFA
DVOŘÁKA, zábavná talk show nejznámějšího českého vodníka, skvělého divadelního, televizního a
filmového herce, vypravěče večerníčků Josefa Dvořáka v doprovodu královny české žurnalistiky,
spisovatelky a skvělé moderátorky Marie Formáčkové, spoluautorky pěti knih Josefa Dvořáka. Od 18.30 21.00 hodin-Staropražští Pardálové- hrají a zpívají nejznámější písně staropražské, lidové a také
nejpopulárnější hity Karla Hašlera. Vstupné zdarma. Vstupenky není třeba předem zajišťovat. Přijměte
pozvání, budeme se na Vás těšit.

SPORT:
❖ Fotbal - krajský přebor mužů
4.9.
11.9.
18.9.
25.9.

so
so
so
so

17:00
17:00
16:30
16:30

B. Vintířov – SK Toužim
FC Františkovy Lázně – B. Vintířov
B. Vintířov – Baník Královské Poříčí
FK Nejdek – B. Vintířov

Mladší žáci
3.9. pá 17:00
10.9. pá 17:00
17.9. pá 17:00
22.9. st 17:00
28.9. út 17:00

B. Vintířov – Baník Habartov
BU Nové Sedlo/FK Loket – B. Vintířov
TJ Citice/Baník Krajková - B. Vintířov
B. Vintířov – Spartak Chodov
SK Dolní Rychnov - B. Vintířov

Přípravka
1.9. st
23.9. čt
26.9. ne
28.9. út

B. Vintířov – Baník Královské Poříčí
B. Vintířov - BU Nové Sedlo/FK Loket
TJ Lomnice – B. Vintířov
FK Kraslice/TJ Jindřichovice – B. Vintířov

18:00
17:00
10:00
17:00

