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INFORMACE Z RADNICE: 
 
❖ 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 2019. 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 2020. Vybrané projekty 
budou zahrnuty do kulturního a sportovního plánu obce na rok 2020 a podporovány obcí. Pro rok 2020        
už následná výzva k dalším dotacím vyhlášena nebude. Pokud chcete pořádat v roce 2020 v obci kulturní 
nebo sportovní projekt za přispění obce Vintířov, je nutné tento projekt do 30.11.2019 podat na podatelně 
obecního úřadu.    

❖ Místní knihovna bude v době do 14. července do 26. srpna 2019 mimo provoz z důvodu dovolené.  

❖ Upozorňujeme občany, že Mateřská škola Vintířov bude v době od 15. července 2019 do 9. srpna 2019 
mimo provoz z důvodu dovolené. V té době bude mimo provoz i stravovací zařízení MŠ. 

❖ V letošním roce proběhne již 3. ročník ankety "Senior roku 2019". Tato anketa si klade za cíl podpořit 
aktivní stárnutí obyvatel v Karlovarském kraji a posílit postavení seniorů ve společnosti. Akce tohoto typu 
podporuje mezi seniory soudržnost, občanskou důležitost, tvořivost a potřebu se i nadále aktivně zapojovat 
do projektů a aktivit ve svém okolí. Návrhy na oceněné seniory můžete zasílat do 15. srpna 2019 
prostřednictvím anketního lístku, který je umístěn na webových stránkách Karlovarského kraje: 
https://www.kr-karlovarsky.cz/php/seniorroku/reg-info.php?inf=4&dat=24.6.2019.  

❖ Obec Vintířov vyhlašuje výběrové řízení na pronájem bytové jednotky č. 3 v č.p. 57, ve Vintířově. Byt. 
jednotka se nachází ve 2. patře, velikost bytové jednotky je 39,26 m2 - 0+1. Podání žádosti: přihlášku si lze 
vyzvednout na Obecním úřadě Vintířov vždy v úřední dny. Žádosti musí být doručeny na Obecní úřad 
nejpozději dne 30. srpna 2019 a musí být na předepsaném formuláři, řádně vyplněné, včetně všech potvrzení 
a příloh (dle nových pravidel pro přidělování byt. jednotek), musí být v uzavřené obálce s uvedením adresy 
žadatele a zřetelně označené „Neotvírat – pronájem bytové jednotky v č.p. 57/3“. V okamžiku podání musí být 
zaplacena vratná kauce 5 000,-Kč. K byt. jednotce se bude skládat kauce na budoucí nájemné. Bližší 

informace na úřední desce a webové stránce www.vintirov.cz. 

❖ Dojde k přerušení dodávky elektřiny dodavatelem ČEZ, a. s. dne 19.8.2019 od 10:30 do 15:30 hod. 
v lokalitě za Liaz, č. p. 112,141. 

 
 

KULTURA: 
 

❖ V sobotu 17. srpna 2019 pořádá naše obec další ročník ROCK FESTu Vintířov. V letošním roce se můžete 
těšit na: Michala Ambrože a Hudba Praha, Totální nasazení, Public Relations, Zputnik, Brünnfield a další 
regionální kapely. Start akce od 13 hodin na tréninkovém hřišti. Vstupenky v předprodeji si lze zakoupit 
na obecním úřadě, ve Sportcentru Vintířov a Infocentru Chodov. Cena vstupného 150 Kč v předprodeji, 200 
Kč na místě. Děti do 150 cm výšky v doprovodu platící dospělé osoby, držitelé průkazů TP či ZTP mají již 
klasicky vstupné zdarma. Přijďte se pobavit a vytvořit výbornou atmosféru pro účinkující. Více informací           
na stránkách www.rockfestival.cz 

❖ Nenechte si ujít příležitost, kdy v pondělí 21. října 2019 od 18.00 hodin  v kulturním sálu restaurace „U 
Kahanu“ bude pan Dan Přibáň vyprávět o náročné cestě, kterou muži s trabanty zvládli při jejich Velké cestě 
z Asie domů. Použitá vozidla: 2 TRABANTI, 1 MALUCH, 1 JAWA. Celkem ujeto kilometrů: 25.000 km z Asie 
až domů. Co o tom říká Dan Přibáň: „Ale to by to nebyl žlutý cirkus, aby to bylo jednoduché. Bangkok se stal 
místem, kde se kolo žlutého Trabanta asi nikdy neotočí. Zatímco v roce 2015 bylo Thajsko pro zahraniční 
auta rájem, o dva roky později se z něho stalo byrokratické peklo, kde se za vjezd po vlastní ose platí tisíce 
dolarů. A tak jsme si řekli, že se nenecháme okrádat a rozhodli splnit si svůj dávný sen – Indii. Startujeme      
ze stejné rovnoběžky, ale protějšího břehu Bengálského zálivu – z jižní Indie na sever. Chceme znovu dojet 
do uzbeckého Samarkandu, nejvýhodnějšího bodu naší první cesty. Jakmile se tam dostaneme, objeli jsme 
Trabantem svět, a pak už v našich starých stopách domů“. Předprodej vstupenek na přednášku je                
na Obecním úřadě Vintířov, kancelář č.6. Cena vstupenky 50 Kč. 
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Vážení občané, 

příspěvková organizace Koordinátor integrovaného dopravní systému Karlovarského kraje se na Vás 

obrací se žádostí o spolupráci pří přípravě jízdních řádů autobusových linek, kterými bude v roce 2020 

zajišťována dopravní obslužnost území kraje. 

Prosíme o vyplnění následujících čtyř otázek. Vyplněný dotazník prosím odevzdejte nejpozději do      

20. srpna 2019 do schránky obecního úřadu nebo do kanceláře č. 6. 

 

1. Číslo linky, spoje, čas odjezdu z konkrétní zastávky  

 

………………………………………………………………………………………………….. 

2. Den jízdy např. jízdy v pracovní dny, v sobotu, v neděli, denně 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

3. Důvod cesty - do zaměstnání (začátek a konec směny, místo), k lékaři, do školy (začátek a 

konec vyučování), nahodile podle potřeby, sezónní cestování  

 

…………………………………………………………………………………………………... 

4. Odkud a kam vede trasa jízdy a kolika osob se připomínka týká  

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 
 

 


