
OBECNÍ ÚŘAD VINTÍŘOV 
INFORMACE O DĚNÍ V OBCI V MĚSÍCI                                                    

LISTOPADU  2021 
INFORMACE Z RADNICE: 
❖ V pondělí 8. listopadu 2021 se uskuteční 24. zasedání Zastupitelstva obce Vintířov. Na 

programu jednání bude: kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce, informace o 
stavu a průběhu investičních akcí v roce 2021 a příprava akcí na další roky, návrh rozpočtu obce na 
rok 2022, příprava kulturních akcí na rok 2022, plán starosty obce k inventarizaci majetku k 31. 12. 
2021, delegování zástupce obce na jednání valné hromady Vodohospodářského sdružení měst a obcí 
Sokolovska, delegování zástupce obce na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská 
s.r.o., projednání smlouvy o spolupráci s investorem Projektu větrných elektráren meridian Nová 
Energie s.r.o., převod nájemní smlouvy a další. Všichni občané jsou srdečně zváni. 

❖ Z důvodu změny zákona o odpadovém hospodářství převezme obec Vintířov od firmy Chotes s.r.o 
agendu odpadového hospodářství, z tohoto důvodu je nutné, aby všichni vlastníci nemovitostí, 
předsedové SVJ a SBD co nejdříve začali předkládat na Obecní úřad ve Vintířově, kancelář č. 2 
vyplněný formulář pro registraci. Formuláře jsou dostupné na www.vintirov.cz nebo na 
obecním úřadě. S vyplněním Vám rádi pomůžeme. V obci Vintířov je od 1. 1. 2022 zaveden obecně 
závaznou vyhláškou místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci ve výši 0,42 
Kč/litr odpadu. Poplatníkem tohoto poplatku je každá fyzická osoba, která má v nemovité věci 
bydliště, nebo fyzická, právnická osoba, vlastnící nemovitou věc, ve které nemá bydliště žádná fyzická 
osoba. Základem tohoto poplatku je kapacita soustřeďovacích prostředků (nádoba na odpad-
popelnice) pro nemovitou věc. Obec Vintířov bude svoz odpadu zajišťovat nadále firmou Chotes s.r.o.  

❖ 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. 

❖ Obec Vintířov vyhlašuje výběrové řízení na pronájem bytové jednotky č. 4 v č.p. 179 (seniorské 
byty), ve Vintířově. Byt. jednotka se nachází v přízemí, velikost bytové jednotky je 45 m2 - 0+2. 
Podání žádosti: přihlášku si lze vyzvednout na Obecním úřadě Vintířov vždy v úřední dny. Žádosti 
musí být doručeny na Obecní úřad a musí být na předepsaném formuláři, řádně vyplněném, včetně 
všech potvrzení a příloh (dle pravidel pro přidělování byt. jednotek v č.p 179). Žadatel musí splňovat 
podmínky pro přidělení byt. jednotky (zejména pobírat starobní důchod, trvalý pobyt v obci min. 10 
let, bezdlužnost, atd.) Musí být v uzavřené obálce s uvedením adresy žadatele a zřetelně označené 
„Neotvírat – pronájem bytové jednotky v č.p. 179“. 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. 

❖ V roce 2021 se slavnostní vítání nově narozených občánků, pokud nám to vládní nařízení a 
Covidová nákaza dovolí, 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 

http://www.vintirov.cz/


obecním úřadě, případně stáhnout na webových stránkách obce – www.vintirov.cz – obecní úřad – 
formuláře. 

❖ Vzhledem k tomu, že je mnohými občany negativně vnímán problém s prašností, hlukem a 
občasným zápachem z okolních firem, rozhodli jsme se získat, co možná nejvíce informací. Zřídili 
jsme emailovou adresu: zp.vintirov@gmail.com, kam mohou občané zasílat své podněty. Zároveň 
zveřejňujeme telefonní čísla na největší společnosti, které působí v katastru naší obce, ze kterých 
mohou pocházet shora uvedené skutečnosti. Těmi jsou SUAS GROUP, a.s. (bývalá Sokolovská 
uhelná, právní nástupce, a.s.), tel. 352 46 5034 a Lias Vintířov, tel. 352 673 142. Další možností je 
zavolat i na Obecní úřad Vintířov 352 665 416. 

❖ Upozorňujeme majitele pozemků, přes které vede elektrické vedení, na nutnost odstranění a 
okleštění stromoví a porostů do 15. 11. 2021. Podrobnosti jsou vyvěšeny na úřední desce a 
elektronické desce obce na stránkách www.vintirov.cz. 

❖ Sokolovská uhelná, práv. nástupce a.s. upozorňuje, že vzhledem k čištění technologie může 
docházet k pachové postižitelnosti i v obci Vintířov. Toto bude probíhat v termínu do prosince 2021. 

 

KULTURA: 
❖ V sobotu 30. října 2021 se uskuteční akce nazvaná “Halloweenské strašení“.  Start bude probíhat 

dle časového harmonogramu a stanoveného času na vstupenkách. Začátek strašidelné stezky je u 
požární nádrže pod vodárnou. Zveme všechny děti se vstupenkou na strašidelnou stezku plnou 
nástrah a hrůzy. 

❖  Dne 27. listopadu 2021 (sobota) pořádá obec zájezd do předvánoční Prahy spojený s návštěvou 
historické budovy Národního muzea. Jednu z nejmodernějších přírodovědeckých expozic v Evropě 
s nejznámějším exponátem, kostrou plejtváka myšoka, a dalšími 1 500 unikátními předměty. Dále 
jsou přístupné atraktivní výstavy Olympijské Tokio, Slavní čeští skladatelé, Muzeum od sklepa po 
půdu. Zakončení bude „výstupem“ do kupole, kde se Vám nabídne krásný pohled na historické 
centrum, hrad, Petřín apod. Po opuštění budovy Národního muzea (tento čas je individuální podle 
konkrétního zájmu každé návštěvníka) bude časový prostor na procházku vánočním centrem města, 
návštěvu trhů, nákupy, posezení u kávy či oběda. Cena zájezdu je 250 Kč. Přihlášky na tento zájezd 
se přijímají od 1. listopadu 2021 (pondělí) od 16.00 hodin v kanceláří č. 6 - tajemnice. Upozorňujeme, 
že účastníci tohoto zájezdu budou muset dodržovat v danou dobu platná proticovidová nařízení. 
Pokud se zájezd neuskuteční z důvodu proticovidových opatření, budou platby vráceny.  

 

SPORT:  
❖ Fotbal  
Soutěž Krajský přebor muži– 2021/2022 

 Datum  Domácí Hosté 

So 6.11.2021 14:00 Olympie Hroznětín TJ Baník Vintířov  

 

❖ Stolní tenis 
Soutěž Krajský přebor 1. Třídy – 2021/2022 

 Datum  Domácí Hosté 

So 27.11.2021 09:00 TJ Baník Vintířov A  TJ Slavoj Kynšperk A  

So 27.11.2021 14:00 TJ Baník Vintířov A  TJ Baník Bukovany A  

Soutěž Krajský přebor 2. Třídy – 2021/2022 

 Datum  Domácí Hosté 

So 27.11.2021 09:00 TJ Baník Vintířov B  SK Děravý pálky Jenišov  

So 27.11.2021 14:00 TJ Baník Vintířov B  Tělovýchovná jednota Ostrov C 

Okresní přebor - Družstvo TJ Baník Vintířov C 

 Datum  Domácí Hosté 

St 03.11.2021 17:00 TJ Baník Vintířov C  TJ Loket nad Ohří B  

St 24.11.2021 17:00 TJ Baník Vintířov C  TJ Spartak Horní Slavkov B  

St 15.12.2021 17:00 TJ Baník Vintířov C  SKST Chodov E  

Okresní přebor - Družstvo TJ Baník Vintířov D 

 Datum  Domácí Hosté 

St 03.11.2021 17:00 TJ Baník Vintířov D  TTC Sokolov C  

http://www.vintirov.cz/
https://stis.ping-pong.cz/los/svaz-420113/rocnik-2021/soutez-4360/radit-datum
https://stis.ping-pong.cz/los/svaz-420113/rocnik-2021/soutez-4360/radit-datum
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-46150/svaz-420113/rocnik-2021/soutez-4360
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-46144/svaz-420113/rocnik-2021/soutez-4360
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-46150/svaz-420113/rocnik-2021/soutez-4360
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-46142/svaz-420113/rocnik-2021/soutez-4360
https://stis.ping-pong.cz/los/svaz-420113/rocnik-2021/soutez-4361/radit-datum
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-46158/svaz-420113/rocnik-2021/soutez-4361
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-46494/svaz-420113/rocnik-2021/soutez-4361
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-46158/svaz-420113/rocnik-2021/soutez-4361
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-46157/svaz-420113/rocnik-2021/soutez-4361
https://stis.ping-pong.cz/los-vse/svaz-420409/rocnik-2021/soutez-4363/druzstvo-47667/radit-datum
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-47667/svaz-420409/rocnik-2021/soutez-4363
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-47672/svaz-420409/rocnik-2021/soutez-4363
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-47667/svaz-420409/rocnik-2021/soutez-4363
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-47669/svaz-420409/rocnik-2021/soutez-4363
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-47667/svaz-420409/rocnik-2021/soutez-4363
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-47673/svaz-420409/rocnik-2021/soutez-4363
https://stis.ping-pong.cz/los-vse/svaz-420409/rocnik-2021/soutez-4363/druzstvo-47668/radit-datum
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-47668/svaz-420409/rocnik-2021/soutez-4363
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-47671/svaz-420409/rocnik-2021/soutez-4363


 


