
OBECNÍ  ÚŘAD VINTÍŘOV
INFORMACE O DĚNÍ V OBCI V MĚSÍCI                                                   

LISTOPADU 2015
INFORMACE Z RADNICE:

 Zveme občany na zasedání  Zastupitelstva obce Vintířov, které se  uskuteční  v pondělí  
9.listopadu  2015  v zasedací místnosti obecního úřadu od 14.00 hod. Na programu jednání 
bude kontrola usnesení z minulých zasedaní obce, informace starosty o činnosti ZO a orgánů 
obce mezi  zasedáními ZO, informace o průběhu investičních akcí pro rok 2015 a příprava 
akcí na další roky, výsledky hospodaření za 01-09/2015 a příprava návrhu rozpočtu na rok 
2016, informace o kulturních akcích na měsíc 12/2015, plán kulturních akcí na rok 2016, 
setkání s poslankyní paní Markétou Wernerovou, plán starosty obce k inventarizaci obce 
k 31.12.2015 a další

 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 2015. 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 2016. Vybrané 
projekty budou zahrnuty do kulturního a sportovního plánu obce na rok 2016 a podporovány 
obcí. Pro rok 2016 už následná výzva k dalším dotacím vyhlášena nebude. Pokud chcete 
pořádat v roce 2016 v obci kulturní nebo sportovní projekt za přispění obce Vintířov a 
splňujete všechny požadavky, je nutné tento projekt do 30.11.2015 podat na podatelně.

 Upozorňujeme majitele pozemků, přes které vede elektrické vedení na nutnost odstranění a 
okleštění stromoví a porostů do 15.11.2015. Podrobnosti jsou vyvěšeny na úřední desce a 
elektronické desce obce na stránkách www.vintirov.cz.

 Dne 31.října 2015 od 9,00 hod. pro Vás zahradnické centrum Letokruh otevírá svoji 
prodejnu v č.p. 57. Nabízí Vám bohatý sortiment pro zahrádkáře, dále dekorace, keramiku, 
květiny. Jste srdečně zváni. V den otevření prodejny obdržíte dárek zdarma ke každému 
nákupu.

KULTURA:

 Dne 21. listopadu 2015 od 14.00 hod. proběhne na sále restaurace "U Kahanu" Vítání 
občánků narozených od 1. listopadu 2014 do 31. října 2015, kteří byli v době narození trvale 
hlášeni v naší obci. Pozvánky Všem dětem, které rodiče nahlásili na obecní úřad, budou 
rozeslány poštou. V případě, že neobdržíte pozvánku týden před termínem konání,
kontaktujte náš obecní úřad.

 V sobotu v předvečer Všech svatých 31.října 2015 proběhne akce Halloweenské strašení. 
Začátek Halloweenského strašení je rozdělen do dvou věkových skupin a každá věková 
skupina bude začínat v jiném čase. Začátek akce: malé děti z mateřské školy + děti ze 
základní školy 1. a 2. třída od 16.30 hodin, velké děti 3. až 5. třída základní školy a starší od 
17.30 hodin. Všechna strašidla v maskách nemine malá odměna. Sraz je v prostorách 
hasičské zbrojnice. Vstupenky si vyzvedněte v ZŠ – p. Šimkové, v MŠ u p. Kotové nebo na 
OÚ u p. Pickové. Přijďte se bát. 

 Dne 5.prosince 2015 se uskuteční výlet občanů Vintířova do slavnostně vyzdobené a 
vánoční atmosférou naplněné Prahy nejen za nákupem dárků, ale i na jeden z 
nejúspěšnějších světových muzikálů  „MAMMA MIA“, který se uskuteční ve velkém sále 
Kongresového centra Praha. Příběh vypráví o životě na malém řeckém ostrově. V předvečer 
své svatby pozve Sophie, v touze poznat svého pravého otce, tři muže, kteří se před 20 lety 
mihli životem její matky. Toto nečekané setkání po letech přinese nejednu komickou 
situaci…Délka představení je 150 minut. Cena zájezdu činí 150,- Kč na účastníka. Cena 
vstupenky na představení „MAMMA MIA“ je 590,- Kč je hrazena obcí a je již započítána  v 
ceně  zájezdu. Přihlášky na uvedený kulturní zájezd se přijímají na našem obecním úřadě od 
2.listopadu 2015 od 15.30 hod.. Přihlaste se včas. Přejeme hezký kulturní zážitek.



SPORT:
Fotbal 1.A třída muži

  7.11.2015 sobota  v 10.30 hod.  Františkovy Lázně - Vintířov   (na hřišti soupeře)

Stolní tenis – okresní přebor: 
4.11.2015 středa v 18,00 hod.   H.Slavkov B 4- 2 Vintířov A
4.11.2015 středa v 17,00 hod.    Lomnice B 6-11 Vintířov B

11.11.2015 středa v 17,00 hod.   Vintířov B 11- 7 Lomnice C
11.11.2015 středa v 17,00 hod.   Vintířov A 2- 5 Svatava 
17.11.2015 úterý  v 16,30 hod.   Sokolov C 8-11 Vintířov B
18.11.2015 středa v 17,00 hod.   Lomnice B 6- 2 Vintířov A
25.11.2015 středa v 17,00 hod.   Vintířov B 11- 9 Kynšperk B
25.11.2015 středa v 17,00 hod.   Vintířov A 2- 7 Lomnice C




