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Červen 2020                                                                         č. 109 

Z jednání Zastupitelstva obce Vintířov 

18. května 2020 – vice na www.vintirov.cz – obec – zápisy a usnesení 

 

Program jednání: 

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce. 

2. Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními. 

3. Stav a průběh akcí pro rok 2020 a příprava PD a akce na další roky. 

4. Kulturní akce v měsících 05-12/2020 a stav jejich příprav.  

5. Informace k opatřením obce v době vyhlášeného nouzového stavu.  

6. Zpráva o činnosti TJ Baník Vintířov za rok 2019. 

7. Zpráva o činnosti SDH Vintířov JSDH za rok 2019. 

8. Zpráva o činnosti správy majetku obce za rok 2019.  

9. Projednání a schválení termínů svateb 2. pololetí 2020. 

10. Zpráva o činnosti místní knihovny za rok 2019. 

11. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2019 Mateřská škola Vintířov. 

12. Odpisový plán na rok 2020 Mateřská škola Vintířov. 

13. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2019 Základní škola Vintířov. 

14. Odpisový plán na rok 2020 Základní škola Vintířov. 

15. Schválení zařazení území obce do území působnosti MAS. 

16. Projednání výsledků kontroly hospodaření a závěrečného účtu obce za rok 2019. 

17. Schválení plánu veřejnoprávních kontrol pro rok 2020. 

18. Rozpočtová změna č. 1/2020. 

19. Informace k volbám do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR, které se uskuteční 2. a 3. 

října 2020. 

20. Delegování zástupce obce na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o.. 

21. Projednání žádosti o bezplatný pronájem sálu za účelem uspořádání sportovní akce. 

22. Projednání směny pozemků p.p.č. 217/1 (díl b) o výměře cca 224 m2 ve vlastnictví obce za část 

pozemku p.p.č. 222 o výměře cca 125 m2 (díl d) ve vlastnictví soukromé osoby, oba pozemky se 

nacházejí  v k.ú. Vintířov u Sokolova.  

23. Projednání směny pozemku parc. č. 475/15 (díl e) a část pozemku parc. č. 475/29 (díl g) ve 

vlastnictví soukromé osoby za část pozemku parc. č. 475/1 (díl b) a část pozemku parc. č. 475/1 

(díl c) ve vlastnictví obce.  

24. Projednání žádosti o převedení části pozemku parc. č.  228/1 s využitím zahrádka.    
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

- Uzavření nové smlouvy o poskytování pracovněprávních služeb s poskytovatelem NEMOS 

AMBULANCE s.r.o. , Zdravotní středisko Vintířov 169, 357 44 Vintířov. Smlouva je uzavřena na dobu 

neurčitou, počínaje dnem 1.2.2020.  

- Uzavřena dohoda o vzájemné spolupráci na rok 2020 (POPD) se společností Sokolovská uhelná p.n., a.s.. 

- Na základě žádosti Sboru dobrovolných hasičů, Husova 588, 357 35, věnován finanční dar 2 000,- Kč za 

účelem zajištění hasičského plesu.  

- Dne 5.2.2020 se uskutečnila schůzka s panem Kořánem, který zastupuje občany obce z lokality 5. etapy 

rodinných domů, ve věci zápachu z firmy Liapor Vintířov. Záležitost byla projednána na OÚ a vzhledem 

k plánované schůzce se zástupcem shora dotčené společnosti mu bylo nabídnuto se tohoto jednání 

účastnit. V souvislosti s touto záležitostí a reakcí na telefonát se dne 15.4.2020 uskutečnilo místní šetření 

v místě nahlášení zápachu.   

- Žádost BMW Future Mobility Development Center, o vyjádření se obce Vintířov k dokumentaci pro 

vydání stavebního povolení, předmětem žádosti je část „Zóna pozemních staveb, stavební objekty a 

technologie“. Obec Vintířov nemá žádné námitky k předložené dokumentaci. 

- Dne 20.2.2020 se starosta zúčastnil jednání v záležitosti výběrového řízení na zhotovitele investiční akce“ 

Chodov – rekonstrukce armaturní komory vodojemu Vintířov“. Jedná se o rekonstrukci, v rámci které 

bude obměněno již dosluhující zařízení. V rámci této rekonstrukce bude potřeba provést i práce, které 

budou vyžadovat odstavení vodovodního řadu pro naši obec. V souvislosti s těmito pracemi byla ve dnech 

9.3.2020 a 11.5.2020 omezena dodávka vody pro obec Vintířov. Občané byli informování 

prostřednictvím místního rozhlasu.  

- Nadačnímu fondu Gaudeamus, Nerudova 2283/7, 350 02 Cheb, věnován dar ve výši 2.000,- Kč na 

pořádání XXVIX. ročníku Dějepisné soutěže studentů gymnázií ČR a SR. 

- Od 1.4.2020 došlo k navýšení cen za odvoz tříděného odpadu společností Chodovské technické – 

ekologické služby s.r.o., mimo komodity sklo. Jedná se o reakci na celosvětový problém s výkupem a 

následným zpracováním těchto komodit.   

- Na základě žádosti Hornického spolku Solles Chodov, Hrnčířská 462, 357 35 Chodov, věnován finanční 

dar ve výši 10.000,- Kč. Tento finanční dar bude použit na realizaci výroby zvonu sv. Barbory do kostela 

sv. Vavřince v Chodově. Zvon bude slavnostně vysvěcen při Vavřinecké pouti dne 8.8.2020. 

- Dne 12. února 2020 se uskutečnilo 4. jednání zástupců obce (komise životního prostředí) a zástupce 

společnosti Liapor s panem Markem Kreslem. K jednání byl přizván pan Kořán, zástupce z řad obyvatel 

z 5. etapy – Vodárna.  

- Dne 11.3.2020 byla mezi obcí Vintířov a Vodohospodářským sdružením obcí západních Čech, se sídlem 

Studentská  328/64, 360 04 Karlovy Vary, zastoupeným akciovou společností Vodovody a kanalizace 

Karlovy Vary, a.s., uzavřena darovací smlouva na vybudované zařízení kanalizační a vodovodní přípojky 

pro RD na parc. č. 475 a 288/2. Hodnota předaného díla je 1 647 409,- Kč včetně DPH.  

- Na základě mimořádného opatření vydaného Ministerstvem zdravotnictví ČR v souvislosti s nepříznivým 

vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocněním COVID – 19 byla dne 11.3.2020 uzavřena 

Základní škola Vintířov i se školní družinou a následně nato z důvodu nízkého počtu dětí i Mateřská 

školka Vintířov.    

- Na základě mimořádného opatření v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve 

výskytu onemocněním COVID – 19 byly upraveny úřední hodiny Obecního úřadu Vintířov. Úřad nebyl 

zcela uzavřen a občané si tak mohli za zpřísněných hygienických opatření v pondělí v čase 09.00 – 12.00 

hodin a ve středu 14.00 – 17.00 hodin vyřizovat své záležitosti. Ode dne 18.5.2020 je již úřad otevřen ve 

standardním režimu.  

- Na den 16.04.2020 byla svolána Valná hromada společnosti SUAS – skládková. Programem jednání byla 

rezignace Ing. Zdeňka Bučka na funkci jednatele Společnosti, nově byl jmenován Ing. Stanislav Kapr.   

- Dne 16.4.2020 se uskutečnil svoz nebezpečného odpadu společností SUAS – skládková (svoz je 

realizován dvakrát do roka). Dle výkazu ze svozu je zřejmé, že občané tuto možnost zbavit se 

nebezpečného odpadu využívají.  

- Na základě členství obce v Mikroregionu Sokolov – východ a na základě schváleného rozpočtu obce byl 

uhrazen roční členský příspěvek ve výši 63 000,- Kč. 

- Obec na základě úmrtí nájemníka, jenž měl v pronájmu část pozemku parc. č. 512/1 v k.ú. Vintířov u 

Sokolova s využitím zahrada v lokalitě za autoservisem KaK, požádala neoprávněně užívající osobu o 

vyklizení a vrácení zahrady. V návaznosti na tuto skutečnost byl zveřejněn záměr obce pronajmout 
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nemovitý pozemek novému nájemci na základě výběrového řízení. Zájemci se měli možnost přihlásit 

do 18.5.2020. 

- Společnost BMW Group prostřednictvím svého zástupce pana Petra Pospíšila informovala obec o 

zahájení stavby projektu BMW Group Vývojové centrum. Společnost na základě pravomocného 

stavebního povolení dne 6. května 2020 zahájila stavební a zemní práce na svých pozemcích. 

V souvislosti s touto stavební činností bude i zvýšený narůst dopravy. Generálním dodavatelem stavby je 

společnost COLAS. 

- Na základě exekuce, vedené proti paní Silvii Dudyové, bývalé nájemnici bytové jednotky č.p. 57, byla 

exekutorem vymožena částka 29 766,30 Kč z celkové dlužné zažalované částky 119 408,00 Kč. Již 

v minulém roce 2019 byla na základě tohoto rozhodnutí ve věci exekuce vymožena částka 37 870,93 Kč.   

- V měsíci dubnu 2020 byly v Lesoparku Jiřího Ošeckého osazeny 4 nové herní prvky, zároveň došlo 

k výměně informačních tabulí s provozním řádem a s novým pojmenováním lesoparku. V plánu je 

obměnit vstupní cedule a dovybavení dětského hřiště.  

- V souvislosti s přejmenováním lesoparku na Lesopark Jiřího Ošeckého byla obcí požádána společnost 

Sokolovská uhelná p.n. a. s., prostřednictvím pana Ing. Zdeňka Kupra MBA, o dar v podobě kamene 

z kamenolomu Horní Rozmyšl, který by byl umístěn právě v lesoparku a byl  vzpomínkou k osobě 

bývalého starosty Jiřího Ošeckého. K této žádosti jsme dostali kladné stanovisko, čemuž jsme velice rádi 

a zástupcům společnosti velice děkujeme. Dne 14.5.2020 se uskutečnila návštěva kamenolomu za účelem 

výběru kamene. 

- Dne 20. března 2020, krátce po zavedení nouzového stavu v celé ČR, byla spuštěna nová služba občanům 

„Hlášení rozhlasu“. Zatím se jedná o zkušební provoz a uvidíme, jaký bude zájem. Zaregistrovaní občané 

budou ve formě SMS, emailů a v mobilní aplikaci dostávat zprávy, které budou hlášeny v místním 

rozhlase. Zatím se do systému přihlásilo 40 občanů.  

- Dne 27. dubna 2020 byla při zemních pracích na zahradě rodinného domu č.p. 59 objevena velice vzácná 

historická památka, kamenný sloup s křížem z roku 1860. K nálezu byl přizván i historik města Chodova 

Miloš Bělohlávek, kterému se povedlo zjistit informace vztahující se k tomuto nálezu. Dne 11.5.2020 byl 

nález odvezen k restaurátorovi z Ostrova nad Ohří panu Pavlíkovi, který již renovoval Boží muka v roce 

2017, nacházející se při příjezdu od města Chodova.  

- Dne 14.5.2020  se uskutečnil zápis dětí do Mateřské školy Vintířov pro školní rok 2020/21. K zápisu se 

přihlásilo 20 dětí. 

- Zápis dětí do 1. ročníku Základní školy Vintířov pro školní rok 2020/21 proběhl bez přítomnosti dětí. 

Rodiče mohli do 15.4.2020 vhodit potřebné tiskopisy do schránky na budově školy. Přihlásilo se 18 dětí 

s tím, že 4 děti budou mít odklad. Nastoupit by tak mělo 14 dětí. 

- Dne 25.5.2020 na základě uvolnění opatření v souvislosti s výskytem onemocnění COVID – 19 budou 

v obci otevřena za zpřísněných opatření školská zařízení ZŠ a MŠ.  

- Dne 27.5.2020 se uskutečnilo setkání s kronikářkou obce Věrou Svobodovou ve věci schválení textu za 

rok 2019. O termínu setkání byli informování zastupitelé obce dne 18.5.2020 na zasedání zastupitelstva 

a měli se tak možnost účastnit.   

- Příští zasedání zastupitelstva se uskuteční dne 22.6.2020. 

- Ode dne 11.5.2020 probíhá regenerace travnatých hřišť firmou EUROGREEN 

- Dne 11.2.2020 byl doručen email od  Jelínkové ohledně úprav pozemku před oplocením svého domu 

v lokalitě 5. etapy. Jedná se o pozemek ve vlastnictví obce a obsahem žádosti je vysázení keřů a stromů. 

Na žádost odpovězeno zamítavě vzhledem k sítím umístěným na tomto pozemku.  

- V termínu 21. – 30.4.2020 byla provedena renovace parket ve společenském sále firmou RENSPOL, 

s.r.o. z Karlových Varů. 

- V měsíci dubnu a květnu 2020 probíhaly práce na distribuční síti VN 9+11 22 KV (oprava patek stožárů), 

prováděla firma HAUZER. 

Diskuze/ připomínky občanů: 

Místní občan pan Jiří Rychvalský poděkoval za lidský přístup a příkladnou pomoc  místnímu 

zastupiteli panu Vaškovi Pavlovi a jeho manželce Aleně, kteří v období nepříznivé epidemiologické 

situace pomáhali jemu i jeho manželce. Zároveň požádal, aby bylo toto poděkování uvedeno i 

v místním občasníku.  
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Nález velice vzácné památky 

Během koronavirové situace se v naší obci nekonaly žádné kulturní, školní a sportovní akce. I přesto se zde 

odehrálo něco mimořádného. V měsíci dubnu došlo k nálezu velice vzácné památky. S objasněním původu nám 

velmi pomohl historik města Chodova pan Miloš Bělohlávek. Níže přikládáme článek k nálezu památky. 

Dne 27. dubna 2020 byla při zemních pracích na zahradě rodinného domu č.p. 59 objevena velice vzácná 

historická památka, kamenný sloup s křížem z roku 1860. K nálezu byl přizván i historik města Chodova Miloš 

Bělohlávek, kterému se povedlo zjistit informace vztahující se k tomuto nálezu. 

 

 

Kříž je na tomto místě zachycen již na mapě indikační skicy stabilního katastru z roku 1842, přičemž šlo o jednu 

z mála podobných drobných sakrálních památek na území obce Vintířov. Louka, na které kříž stál, je v indikační 

skice označená písmeny GW, tedy GemeindeWeiden/Wiese – obecní louka. 

Je velmi pravděpodobné, že tato louka, ležící již tehdy uprostřed malé obce, sloužila jako obecní veřejné 

prostranství, kde se v běžných časech pásl dobytek a husy, ale pořádaly se zde i společenské akce, jako například 

masopustní zábavy, dožínky nebo posvícení. I  to byl možná jeden z důvodů, proč zde byl osazen kříž. Kdy 

přesně ke vztyčení kříže došlo, nevíme, ale jistě to bylo před rokem 1842 a dá se dokonce předpokládat, že zde 

kříž v nějaké podobě stál již v 18. století. 
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Během následujících let buď stávající kříž dosloužil (pokud byl například ze dřeva nebo podobného pomíjivého 

materiálu), nebo jej mohla strhnout divoká voda, případně se prostě obyvatelé obce (nebo konkrétní mecenáš) 

rozhodli nechat vztyčit kříž nový. 

V roce 1860 byl proto na obecní louce, jen o několik metrů západně směrem k budově dnešní radnice, postaven 

mohutný kamenný sloup, sestávající ze soklu o výšce ……, na kterém byl vytesán letopočet zhotovení, následně 

vlastního sloupového dříku a na vrcholu sedící stupňovité kamenné hlavice. Na jejím vrcholu byl mohutný 

litinový kříž. Velmi dobře je posun sloupu směrem k západu patrný na katastrální mapě císařského otisku 

stabilního katastru přibližně z roku 1870. Zde je i jako majitel pozemku uvedena obec Vintířov 

(WintersgrünGemeinde). 

 

 
Sloup ve své Topografii zmiňuje i významný prvorepublikový badatel a regionalista dr. Anton Gnirs, který 

píše „Nedaleko od středu obce stojí kamenný sloup s litinovým křížem. Nijak zvlášť nezdobená památka na sobě 

nese letopočet 1853.“1 doktor Gnirs se v tomto případě zmýlil v letopočtu, který zjevně špatně zapsal. Že se 

jedná o tento sloup je ale zcela bez pochyby, neboť dr. Gnirs sám říká, že se ve Vintířově nacházejí podobné 

památky jen dvě, z nichž druhá je sloup u silnice do Chodova (tento sloup byl nedávno obnoven). 

 

 
Obrys sloupu je patrný i na fotografii budovy dnešní radnice z počátku 30. let 20. století. 
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Na mapách z padesátých let minulého století se již sloup nenachází. Můžeme se jen dohadovat, proč tomu tak je. 

Vzhledem ke způsobu, jakým byly části sloupu úhledně složeny v zemi, je jisté, že nebyl stržen násilím. Naopak 

je velmi pravděpodobné, že byl sundán šetrně a úmyslně tímto způsobem uschován v zemi. Zda to udělali 

původní němečtí obyvatelé před svým nuceným vysídlením, nebo nějaký poválečný majitel domu, to nám asi 

zůstane záhadou.  

                                                                                                                                                   Miloš Bělohlávek 

                                                                                                                                 historik města Chodova 

 

 Ze školských zařízení  

 

 
 

 

Základní škola 

Uzavření ZŠ Vintířov v době od 11. 3. do 25. 5. 2020 

Vzhledem k velice rychlému a pro všechny nečekanému uzavření škol k 11. 3. 2020 se i ta naše musela vypořádat 

s „výzvou“, jak distančně vzdělávat žáky. Ihned po uzavření školy se společně paní učitelky domluvily, jakým 

způsobem výuku nahradí. Každá třídní učitelka pravidelně vkládala na webové stránky školy nejen dané učivo, 

ale také odkazy na zajímavé vzdělávací weby, videa atd. Vše bylo také připravené v tištěné podobě v budově školy 

pro ty, kteří neměli přístup na internet. Ze dne na den se tak ve většině případů stal z rodiče pedagog. I přesto, že 

to byla jejich rodičovská povinnost, jim patří veliké poděkování.  

                 Mottlová Klára, ZŠ Vintířov 

Návrat do školních lavic 

K 25. 5. 2020 se opět otevřely brány škol k dennímu vzdělávání žáků, tedy alespoň na 1. stupni. Naše škola byla 

na tento den připravena. Samozřejmě byla a stále jsou na prvním místě hygienická opatření, která plně dodržujeme. 

Dětiček se do lavic vrátilo více, než jsme čekali, téměř 60 % - to považujeme za veliký úspěch☺. Nyní probíhá již 

téměř běžná výuka, ovšem stále dobrovolná. Vše, co žáci proberou ve škole, vloží paní učitelky také na webové 

stránky školy pro ty, kteří školu nenavštěvují a stále se vzdělávají „z domova“. Vše je také  v tiskové podobě ve 

vestibulu školy, kde si to mohou žáci (jejich rodiče) převzít. Povinností rodičů je, aby na dálkové vzdělávání svých 

dětí dohlíželi a pravidelně s třídní učitelkou komunikovali. A ti, kteří se vrátili do školních lavic, jsou jistě rádi, že 

se mohou opět setkávat se svými kamarády a třídní učitelkou. A i to „těšení se na pravé prázdniny“ není úplně 

k zahození☺. 

                   Mottlová Klára, ZŠ Vintířov 

Zahájení nového školního roku 2020/2021 

Nový školní rok 2020/2021 bude zahájen dne 1. 9. 2020 (úterý) v 8.00 v parku u Základní školy Vintířov. 

Srdečně zveme také rodiče a rodinné příslušníky nových prvňáčků.    

       Mgr. Marcela Kokešová, ŘŠ 

Modernizace Základní školy Vintířov 

Zatímco v jiných školách panovalo v období nouzového stavu nezvyklé ticho, v naší škole byl čilý pracovní ruch. 

Nařízené uzavření školy jsme využili k celkové rekonstrukci a modernizaci v tomto rozsahu: 

• malování celé budovy ZŠ i ŠD 

• nátěr topení ve všech prostorách 

• nová podlahová krytina v přízemí, na schodišti a v 1. patře 

• celková rekonstrukce sociálního zařízení v 1. patře, montáž průtokových ohřívačů  

• výměna umyvadel, obkladů, montáž průtokových ohřívačů vody ve všech učebnách a ve sborovně 

• nová elektroinstalace v 1. patře budovy 

• nátěry tabulí ve všech učebnách  

• výměna dveří v 1. patře  

Jménem všech zaměstnanců ZŠ děkuji zástupcům našeho zřizovatele – zastupitelům obce za podporu této 

investice. Mé poděkování patří také panu starostovi, který osobně pravidelně dohlížel na celou akci a zajišťoval 

spolupráci s naší školou. 

                 Mgr. Marcela Kokešová, ŘŠ 

Poděkování 

Děkuji všem zaměstnancům Základní školy Vintířov za spolupráci při celkovém úklidu školní budovy po 

rekonstrukci a malování.  

Společnými silami se nám tak podařilo připravit pro naše žáky krásné a čisté prostředí. 

        Jitka Heringová, školnice  
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Poděkování 

Také letos, před nástupem na prázdniny, bych chtěla poděkovat zaměstnancům MŠ a ŠJ, místním organizacím i 

členům školské rady za spolupráci s naší školou. 

Všem pedagogickým i provozním zaměstnancům ZŠ Vintířov patří mé velké poděkování za přístup k letošnímu 

„výjimečnému stavu.“  Paní učitelky se naučily zcela novému způsobu výuky a zajišťovaly tak kontakt se svými 

žáky i v době uzavření školy. 

Všem rodičům děkuji za pravidelné domácí vzdělávání jejich dětí a spolupráci se školou. 

                                            Krásné léto plné pohody a sluníčka. 

 

Mgr. Marcela Kokešová, ŘŠ 

 

 

OBEC VINTÍŘOV POŘÁDÁ TYTO ZÁJEZDY 

 

 
 

Termín zájezdu: 13. září 2020 (neděle) 

 

 

V ceně zahrnuto: doprava autobusem, vstupné na veletrh, služby průvodce  

 

 

Odjezd:  Vintířov  07.00 hodin    

 

 

 

Program zájezdu: 

 

07.00 h  Předpokládaný odjezd od obchodu Vintíř. Přejezd do Litoměřic na místo 

výstupu nedaleko areálu výstaviště. 

10.00 h Plánovaná návštěva prodejní akce v areálu litoměřického výstaviště  „Zahrada 

Čech“, která je určená zahrádkářům, kutilům apod. Jedná se o trh s osivem, 

rostlinami, stromky, zahradní mechanizací nebo potřebami. Po hromadném 

zakoupení vstupenek volný pohyb po areálu výstaviště.  

15.00 h  Odjezd z Litoměřic.  

18.00 h Návrat do míst nástupů. 

 

Cena zájezdu je 250,- Kč a přihlášky se přijímají od 15.června 2020 od 15:30 hodin na našem 

obecním úřadě v kanceláři č. 6.  

       

 

 

 

 

 

Všem účastníkům přejeme šťastnou cestu a příjemný zážitek 

Zahrada Čech 

Litoměřice 



 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termín zájezdu: 26. září – 28. září 2020 (sobota - pondělí) 

 

Cena zahrnuje: doprava autobusem, 2x ubytování, 2x polopenze, vstupné, služby 

průvodce 

 

Odjezd: Vintířov 06.00 hodin 

    

Program zájezdu: 

1. den – od 10.00 prohlídka hradu Český Šternberk s výkladem místního průvodce. Prohlídka 

bohatě vybaveného hradu, kde opětovně žije jeho majitel hrabě Šternberk. Po prohlídce 

hradu individuální čas na oběd. V 13.00 h odjezd směrem na Brno a Olomouc. Cca v 18.30 

příjezd do Rožnova pod Radhoštěm na ubytování a večeři. 

2. den – po snídani pěší přesun k nedalekému skanzenu, Valašského muzea v přírodě 

v Rožnově pod Radhoštěm na prohlídku částí Dřevěné městečko a Valašská dědina. 

Prohlídka Dřevěného městečka s místním průvodcem od 09.00 a následně individuální 

prohlídka Valašské dědiny. Individuální návrat do hotelu. Ve 13.00  odjezd do samotného 

srdce Beskyd na Pustevny s následnou procházkou k dominantě Radhoště, soše boha 

Radegasta. Pro zájemce možnost prodloužení procházky ke kapli Sv. Cyrila aMetoděje, 

která patří k nejoblíbenějším poutním místům u nás. Vpodvečer návrat do místa ubytování 

na večeři.  

3. den – po snídani odjezd do Kopřivnice na návštěvu Technického muzea Tatra 

s doplňkovou expozicí Emila a Dany Zátopkových. Neucelenější sbírka historických vozů 

české výroby. Cca ve 13.00 odjezd z Kopřivnice. Předpokládaný návrat do Vintířova cca 

20.00 hodin. 

 

Doprava: autobusem s klimatizací, determálními skly, TV s DVD, WC, lednicí, 

nápojovým automatem. 

 

Ubytování: Beskydský hotel Relax 3* v Rožnově pod Radhoštěm, dvoulůžkové pokoje 

s koupelnou a WC. Volný vstup do vnitřního hotelového bazénu.    

 

Stravování: 2x snídaně a večeře v hotelové restauraci. Nápoje k večeři nejsou v ceně.  

 

Vstupné: hrad Český Šternberk, Valašské muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm 

expozice Dřevěné městečko + Valašská dědina, Technické muzeum Tatra. 

 

Cena zájezdu je 1 500,- Kč a přihlášky se přijímají od 15.června 2020 od 15:30 hodin na našem 

obecním úřadě v kanceláři č. 6.  

       

 

Všem účastníkům přejeme šťastnou cestu a příjemný zážitek. 
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Vítání občánků 2020 

V roce 2020 se slavnostní vítání nově narozených občánků uskuteční v sobotu 21. 

listopadu od 14.00 hodin ve společenském sále restaurace „U Kahanu“. Vítat se 

budou děti narozené v období 1.11.2019 – 31.10.2020. Každé narozené děťátko, 

které se se svými rodiči zúčastní slavnostního přivítání, dostane od obce malý 

dárek, pamětní list a malou 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 2020, dostavili na obecní úřad a 

vyplnili zde příslušný formulář. Formulář si je možno vyzvednout na obecním úřadě, případně stáhnout na 

webových stránkách obce. 

 
 

Tašky na tříděný odpad 

Naše obec připravila malou odměnu a pomůcku k usnadnění třídění, a to 

v podobě velmi dobře zpracovaných tašek vyrobených z recyklovaného 

materiálu.  

K dispozici jsou varianty:  

Velká sada (3ks tašek: plast, papír, sklo) vhodné do rodinných domů  

Malá sada  (3ks tašek: plast, papír, sklo) vhodné do bytových domů 

Tyto tašky na tříděný odpad lze vyzvednout na Obecním úřadě ve Vintířově 

v kanceláři č.7 za jednorázový poplatek 20,- Kč za sadu (obě varianty). 

                                                              Děkujeme, že třídíte. Má to smysl.    

 

 

 

 

Přechodná úprava na místní komunikaci – Liapor směr na Vřesovou 

Z důvodu stavební akce „Rekonstrukce VLT DN 100 Sviňomazy – Vřesová 3“ bude omezen 

provoz na pozemní komunikaci od firmy Liapor směrem na Vřesovou. Omezení potrvá v termínu 

od 8. června 2020 do 28. srpna 2020. 

 

Vážené paní občané, 

níže přikládáme doprovodné informace k dopisu 

zasílaného Vodohospodářskou společností Sokolov s.r.o. (VOSS s.r.o.) všem odběratelům okresu Sokolov 

ohledně změny bankovního účtu pro platby za vodné, stočné. 

Materiál je koncipovaný jako otázky, odpovědi a bankovní operace s vazbou jak je řešit.  

Současně budou tyto informace doplněny na webových stránkách současného provozovatele VOSS s.r.o. a také 

na webových stránkách společnosti VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o. 

1. otázka – Proč musím platit na jiný účet hned, když je změna od nového roku? 

Na novou provozní společnost na Sokolovsku přechází pouze část závodu současného provozovatele, a proto s 

předstihem dochází k rozdělení systémů a databází zákazníků dle provozovaných lokalit.  

Z důvodu plynulého přechodu na novou provozní společnost, bylo nezbytné zřídit nový bankovní účet, který již od 

tohoto okamžiku budou zákazníci na Sokolovsku pro své úhrady plnohodnotně využívat. Tedy u těch zákazníků, 

kteří využívají formu trvalého příkazu, případně inkasa, požadujeme realizovat změnu v nastavení účtu již 

v průběhu tohoto roku. 

2. otázka – Budu muset jet podepsat novou smlouvu, nebo mi přijde poštou?  

Vzhledem ke skutečnosti, že nová provozní společnost VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o. v souvislosti s koupí 

závodu vstoupí od 1.1.2021 do práv a povinností dosavadního provozovatele VOSS, nebude k žádné změně 

odběratelské smlouvy docházet, stávající smlouvy budou i nadále platné a účinné a pro novou provozní společnost 



 

10 

 

v plném rozsahu závazné. Nebudou se tedy ani uzavírat nové odběratelské smlouvy. Pro odběratele se proto nic 

nemění, nebudou zatíženi žádnou významnou administrativou. Jedinou změnou bude již avizovaná změna na straně 

provozovatele (bude realizováno pouze informativně) a platebního místa, tj. bankovního účtu pro úhradu plateb. 

3. Změna účtu u různých platebních kanálů u plateb za vodné, stočné (dále V+S) v roce 2020: 

Platba faktury za V+S inkasem z účtu – je nutné u své banky změnit účet příjemce inkasa 

Platba faktury za V+S trvalým příkazem – je nutné v trvalém příkazu změnit účet příjemce platby 

Platba faktury za V+S příkazem (vzor) - je nutné ve vzoru změnit účet příjemce platby  

Platba faktury za V+S na pokladně společnosti VOSS s.r.o. – účet dle údajů na faktuře 

Platba faktury za V+S na terminálu Sazky – účet dle údajů na faktuře 

Platba faktury za V+S pomocí platební brány – účet dle údajů na faktuře 

Platba faktury za VS z účtu přes QR kód – účet dle údajů na faktuře 

Platba faktury za V+S pomocí SIPO – žádná změna (provede společnost VOSS s.r.o. přes Českou poštu) 

Ing. Vladimír Urban, prokurista VOOS 

 

Omezení sečení trávníků na veřejném prostranství 

Obec Vintířov mění kvůli současnému suchu přístup k sečení trávníků v obci. Sečení nakrátko se bude nadále 

dělat na obecních pozemcích přímo souvisejících s obytnými domy, v okolí chodníků, silnic, na dětských 

hřištích a sportovištích. Ostatní plochy se budou sekat až po vykvetení trav a ostatních lučních bylin, a to 

v intervalu dvakrát ročně. Na těchto plochách budou prosekávány průchody pro chodce a pejskaře. 

 

 

Milí spoluobčané,  

rádi bychom Vás informovali, že 6. května nabylo právní moci stavební 

povolení pro část testovacích drah projektu BMW Group Vývojové 

Centrum. Díky tomuto kroku zahájí v následujících týdnech společnost 

BMW Group stavební a zemní práce na svých pozemcích. Generálním 

dodavatelem stavby části testovacích drah je společnost COLAS. 

Prvních několik měsíců budou hlavní aktivitou zemní práce a doprava 

stavebního vybavení a materiálu. V této fázi projektu předpokládáme objem 

dopravy okolo 40 nákladních vozidel denně. Věříme, že toto navýšení 

dopravy nebude v běžném provozu znatelné, nicméně pokud byste měli jakékoli otázky či problémy související 

se začátkem stavebních prací, můžete se obrátit přímo na nás, popřípadě na zástupce BMW Group, pana Petra 

Pospíšila, prostřednictvím emailu info.sokolov@bmwgroup.com. 

Nové vývojové centrum, které poskytne práci několika stovkám zaměstnanců, bude sestávat z komplexu 

testovacích okruhů, které budou použity pro vývoj a testování nových technologií v dopravě. Kromě toho také na 

území s rozlohou přibližně 650 hektarů vzniknou administrativní a provozní budovy, dílny, sklady a další 

infrastruktura potřebná pro provoz centra a provádění testů a zkoušek. 

Petr Pospíšil, BMW Future Mobility Development Center 

mailto:info.sokolov@bmwgroup.com
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Začněte komunikovat se svou obcí a nechte si zasílat užitečné informace 

 

Kde je ta doba, kdy jsme netrpělivě u okna očekávali hlášení místního rozhlasu. Nejde 

zapomenout, jak jsme se snažili bedlivě naslouchat zprávám, které se hlásí v místním rozhlase. 

Doslova jsme měli uši „nastražené“, aby nám neuniklo ani jedno slovo. Bohužel, častokrát byly 

informace nesrozumitelné, poněvadž rozsah rozhlasu byl nedostačující. Potom nám nezbývalo 

nic jiného, než zajít k sousedům a zeptat se jich, zda neví, co se v rozhlase hlásilo.  

 

V dnešní době je situace podobná. Místní rozhlasy často nejsou schopny pokrýt celou obec a 

na  některých  místech lze rozhlas opravdu špatně slyšet. V 21. století už ani nemáme většinou 

čas stát u okna a snažit se pochytit hlášení. Práce, dovolená, studium, schůzky a jiné povinnosti, 

které máme mimo své bydliště, nám nedovolí, abychom si hlášení rozhlasu vyslechli. 

 

Komunikace budoucnosti přímo ve vaší obci 

 

Se službou Hlášenírozhlasu.cz budete vždy včas informování o důležitých událostech nebo 

krizových situacích ve vaší obci, ať jste kdekoliv a kdykoliv.  

Mezi komunikační kanály patří web, email, SMS, sociální sítě a aplikace pro chytré telefony. 

Využití služeb Hlášenírozhlasu.cz je různorodé. Proto již na nic nečekejte a připojte se k nám. 

 

Buďte vždy o krok napřed před ostatními. Včasné informování o dění ve vaší obci vám zajistí, 

že už vám nikdy nic neunikne. 

 

• Informace z úřadu – upozornění na odstávku vody, uzavírky silnic, výpadky elektřiny, 

plynu, změny úředních hodin, upozornění na termíny a povinnosti apod. 

• Kulturní a sportovní akce – pozvánky na kulturní akce, sportovní události apod. 

• Krizové hlášení – při krizových situacích zajisté oceníte to, že dostanete neprodleně 

zprávy, které vás budou ve správný moment informovat, ať jste kdekoliv (varování před 

výkyvy počasí, krizové řízení) 

• Informace o obci – chytrá nástěnka vám prozradí veškeré údaje o obci, otevírací dobu 

obecního úřadu, kontaktní spojení (telefon, email, www stránku) a adresu, kde obecní 

úřad najdete 

 

Jednoduchost vás zajisté přesvědčí 

Je to opravdu snadné! Do služby Hlášenírozhlasu.cz se můžete zaregistrovat prostřednictvím: 

 

• přihlášení přes internetové stránky služby Hlášenírozhlasu.cz vaší obce 

• odevzdání registračního ústřižku na úřadě 

• nainstalování mobilní aplikace Hlášenírozhlasu.cz, kterou naleznete na Google Play 

nebo AppStore 

Při registraci doporučujeme vedle svého telefonního čísla uvést i emailovou adresu. Kromě 

běžných zpráv, např. o pravidelných odstávkách či haváriích vody, kulturních a sportovních 

akcích, budete varováni také před nebezpečím v případě krizových situaci.  

Nepromeškejte žádné informace o dění v naší obci a stáhněte si aplikaci zdarma 
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Příjemné prožití letních prázdninových dnů 

 PŘEJE ZASTUPITELSTVO OBCE VINTÍŘOV  

A PRACOVNÍCI  

OBECNÍHO ÚŘADU 
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