
       OBECNÍ   ÚŘAD  VINTÍŘOV 

 INFORMACE O DĚNÍ V OBCI V MĚSÍCI  
BŘEZNU  2020 

INFORMACE Z RADNICE: 
❖ V pondělí 23. března 2020 od 16.00 hod. se koná v zasedací místnosti Obecního úřadu Vintířov zasedání 

Zastupitelstva obce Vintířov. Na programu jsou zařazeny tyto body: kontrola usnesení z minulých 
zasedání, informace o průběhu investičních akcí pro rok 2020 a příprava akcí na další roky, kulturní akce 
v měsících 4-12/2020, zpráva o činnosti TJ Baník Vintířov za rok 2019, zpráva o činnosti SDH Vintířov za 
rok 2019, zpráva o činnosti správy majetku obce za rok 2019, projednání a schválení termínů svateb na      
2. pololetí, návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2019 Mateřské školy Vintířov. Srdečně Vás 
zveme na toto zasedání. 

❖ V průběhu měsíce března můžete v pokladně obecního úřadu zaplatit poplatky za psy  
a pronájmy pozemků, a to v úředních hodinách pondělí a středa od 8.00-12.00 a od 13.00- 17.00 hod. 
nebo na číslo účtu 2826391/0100, včetně vašeho variabilního symbolu nebo specifikace – jméno 
poplatníka + poplatek pes nebo poplatek pronájem pozemku, pokud tak neučiníte budou Vám poslední 
týden v březnu rozeslány poštovní poukázky na tyto poplatky se splatností do 31.3.2020. V případě, že 
došlo ke změně, která bude mít vliv na výši poplatku (přiznání starobního důchodu, ZTP-P, atd.), kontaktujte 
obecní úřad.  Výši poplatků Vám rádi opravíme a výši upřesníme. Sazby poplatků u pronájmů pozemků 
zůstávají nezměněny. Sazby u poplatků za psy jsou určeny obecné závaznou vyhláškou takto: základní 
sazba za psa 600,-Kč. Za psy chované v rodinných domech a stavbách pro individuální rekreaci, ve kterých 
má poplatník trvalý pobyt činí sazba 150,-Kč. Sazba místního poplatku za psa, jehož držitelem je poživatel 
starobního, invalidního, vdovského a vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu činí 
poplatek v byt. jednotce 150,-Kč za prvního a 200,-Kč za každého dalšího psa a poplatek za psa v rodinném 
domě 70,-Kč za prvního a 100,-Kč za každého dalšího.  

❖ V měsíci březnu (vždy v pátek) bude probíhat jarní úklid komunikací a veřejných prostranství, zejména 
parkovišť. Žádáme občany, aby respektovali přenosné dopravní značení a umožnili provádění nutných 
prací. Věříme, že i majitelé soukromých domků a jednotlivá sdružení vlastníků bytů na sídlišti přispějí 
k úklidu přilehlého okolí jako každoročně.  

❖ Od 1.března 2020 se mění provozní doba sběrných míst (č.p.111 u sídliště a za hřištěm Baníku Vintířov) 
takto: pondělí a středa 14.30-17.00 hod, sobota 9.00-11.30 hod. Ve sběrných místech lze bezplatně uložit 
nadměrný odpad, nábytek, bioodpad (tráva, listí), veškeré elektrozařízení, kovy a železný odpad.  

❖ Pro občany naší obce, kteří třídí odpad, máme 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.  

 

KULTURA: 
❖ Přijměte pozvánku na oslavu Mezinárodního dne žen, které se uskuteční ve čtvrtek 12. března 2020 od 

17.00 do 19.00 hodin. Tento den do naší obce zavítá Aleš Cibulka a Chantal Poullain. Veselé povídání 

bude proloženo písničkami ze Semaforu. Vstupenky je možné vyzvednout na Obecním úřadě v kanceláři č. 

2 nebo č. 6. Jste srdečně zváni. Vstupné je zdarma, ale pro rezervaci je nutno si vyzvednout vstupenku na 

obecním úřadě.  

❖ V sobotu dne 21. března 2020 se vypravíme do Prahy a naším hlavním cílem bude návštěva Hudebního 

divadla Palace. Shlédneme BE MY BABY-BUĎ MOJE BEJBY. Další skvostná komedie jednoho z 

nejlepších současných komediografů, který má na svém kontě takové skvosty, jakými jsou mj. Tenor na 

roztrhání, Shakespeare v Holywoodu, Cyrano v Buffalu. Autor psal tuto komedii na půdorysů 

Shekaspearových vrcholných veseloher Zkrocení zlé ženy a Mnoho povyku pro nic, kdy se nesmiřitelný 

souboj muže a ženy po přestálých peripetiích mění v milostný tanec. Popudlivý Skot John a stále nervózní 

Angličanka Maude se poprvé setkávají na svatbě Johnova svěřence a Maudiny neteře. Podruhé je svede 

dohromady až prosba mladého páru, aby pro ně vyzvedli v Kalifornii novorozeně, které se novomanželé 

rozhodli osvojit. John a Maude se vydávají na dlouhou cestu, kterou si dokáží navzájem náležitě 

znepříjemnit. A aby toho nebylo málo, uvíznou v San Francisku, odkud se po několik týdnů nemohou vrátit 

zpět do Británie. Během vynuceně tráveného času a starostí o bezbranné novorozeně si však začnou 

uvědomovat i lepší stránky toho druhého. Domů se nakonec vrací zcela jiný John a zcela jiná Maude, než 

jací se vydávali na cestu. Jemná a citlivá retrokomedie dokazuje, že v druhém se může splést každý a že na 

lásku není nikdy pozdě. V hlavních rolích: Vanda Hybnerová-jako Moude, David Novotný-jako John. Odjezd 

v 7.00 hod. z Vintířova a návrat cca 20.00 hod. Přihlášky na zájezd se přijímají na obecním úřadě, v 

kanceláři č. 6.  Cena zájezdu činí 250,- Kč na účastníka. V ceně je zahrnuta doprava, vstupné, 

průvodcovské služby. 


