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INFORMACE Z RADNICE:  
 

❖ Odvoz nebezpečného odpadu společností Sokolovská skládková, spol. s.r.o. se v naší obci uskuteční ve 
čtvrtek 13. října 2022 od 15.00 do 16.30 hodin z obvyklých míst. O podrobnostech budeme ještě 
informovat rozhlasem. Využijte možnosti zbavit se nebezpečného odpadu, kterými jsou zejména baterie, 
barvy, laky, ředidla, aerosoly, oleje, rozpouštědla, asfaltové směsi a jiné chemikálie. Obvyklá místa stání 
vozu společnosti Sokolovská skládková, spol. s.r.o. (před regulační stanicí plynu, na parkovišti před 
samoobsluhou Vintíř, před obecním úřadem, na parkovišti u restaurace U Kahanu, před sběrnou surovin 
č.p. 186. Prosíme občany, aby lednice, televizory, jiná elektrozařízení a pneumatiky odkládali do sběrných 
míst obce Vintířov.   

❖ Zveme občany na ustavující zasedání Zastupitelstva obce Vintířov, které se uskuteční v druhé polovině 
měsíce října 2022 v zasedací místnosti obecního úřadu od 16.00 hod (přesný termín bude vyhlášen 
místním rozhlasem a zveřejněn na úřední desce obce). Na programu jednání bude volba mandátové, 
volební a návrhové komise, jednání a zpráva mandátové komise, složení slibu členů zastupitelstva obce, 
volba starosty a místostarosty, projev nově zvoleného starosty, návrh rozpočtu na rok 2023, stanovení 
odměn neuvolněným členům zastupitelstva, projednání několika smluv o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene, nebo zřízení věcného břemene a mnoho dalšího. Na jednání zastupitelstva obce jste 
srdečně zváni. 

❖ 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 2022. 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 2023. 
Vybrané projekty budou zahrnuty do kulturního a sportovního plánu obce na rok 2023 a podporovány obcí. 
Pro rok 2023 už následná výzva k dalším dotacím vyhlášena nebude. Pokud chcete pořádat v roce 2023    
v obci kulturní nebo sportovní projekt za přispění obce Vintířov, je nutné tento projekt do 30. listopadu 2022 
podat na podatelně obecního úřadu.    

❖ V roce 2022 se slavnostní vítání nově narozených občánků uskuteční v sobotu 26. listopadu 2022 od 
14.00 hodin ve společenském sále restaurace „U Kahanu“. Vítat se budou děti narozené v období 
1.11.2021 – 31.10.2022. 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 
2022, dostavili na obecní úřad a vyplnili zde příslušný formulář. Formulář si je možno vyzvednout na 
obecním úřadě, případně stáhnout na webových stránkách obce www.vintirov.cz – formuláře. 

 
 

KULTURA: 
 

❖ Srdečně Vás zveme dne 4. října 2022 od 17.00 - 21.00 hod. na oslavy Dne seniorů, které se uskuteční v 
úterý na sále restaurace "U Kahanu". Tentokrát se můžeme těšit na program "V barvách Semaforu". 
Poslechneme si písničky z legendárního divadla Semafor. Pro všechny je připraveno drobné občerstvení.  
Vstupné zdarma. Vstupenky není třeba předem zajišťovat. Přijměte pozvání, budeme se na Vás těšit. 

❖ Srdečně Vás zveme dne 3. listopadu 2022 od 17.00 hod. na přednášku o přechodu Pyrenejí po 
jednom z nejnáročnějších evropských trailů Haute Randonnée Pyrénéenne (HRP). O zážitky z cest se s 
námi podělí cestovatel Jakub Šolc. Kuba, vyznavač dálkových trailů a náročných dobrodružství, absolvoval 
v roce 2019 834 km dlouhý sólo přechod Pyrenejí od Atlantiku ke Středozemnímu moři po GR 11. Tehdy 
kompletně podlehl místní přírodě, celkovému životu na stezce a sám sobě si slíbil, že se do Pyrenejí musí 
vrátit. O své cestě začal přednášet a na jednu z jeho přednášek zavítal i kamarád Fiki, inspiroval se a na 
svou 880 km dlouhou sólo cestu přes Pyreneje po GR 11 vyrazil v roce 2021 také. Letos si oba, tentokrát 
společně, naplánovali druhý přechod Pyrenejí opačným směrem po jednom z nejnáročnějších evropských 
trailů. Během 46 dní nachodili 866 km s převýšením 57 000 m a vylezli i Korunu Pyrenejí (tři nejvyšší 



  

vrcholy pohoří). O poslední cestě Vám povypráví a zážitky z ní zprostředkuje v nabízené přednášce. Vstup 
zdarma. Všichni jste srdečně zváni. 

❖  V sobotu 5. listopadu 2022 se uskuteční tradiční akce nazvaná “Halloweenské strašení“.  Start bude 
probíhat dle časového harmonogramu a stanoveného času na vstupenkách. Začátek strašidelné stezky je 
na cestě na vodárnu (nad první etapou výstavby rodinných domů). Nutno si zajistit vstupenky v MŠ u paní 
Kotové, ZŚ paní Šimkové a na OÚ p. Pickové. Cena vstupenky 20 Kč. Bez vstupenek se nelze zúčastnit 
akce. Zveme všechny děti se vstupenkou na strašidelnou stezku plnou nástrah a hrůzy. 

 

SPORT:  
 

❖ Fotbal – krajský přebor muži 

KPM  -  PODZIM 2022 

Kolo Datum Den Hodina Zápas 

7. 1.10. SO 16:00 Olympie Hroznětín - B. Vintířov 

8. 8.10. SO 16:00 B. Vintířov - Baník Král. Poříčí 

9. 16.10. NE 15:30 SK Toužim - B. Vintířov 

10. 22.10. SO 15:00 B. Vintířov - BU Nové Sedlo 

11. 29.10. SO 14:00 FK Nová Role - B. Vintířov 
 

❖ TJ Baník Vintířov – oddíl stolního tenisu 
 

Soutěž Divize – 2022/2023 

 Kolo  Datum  Domácí Hosté 

8. So 01.10.2022 10:00 SKST Cheb B TJ Baník Vintířov A 

9. So 22.10.2022 15:00 TJ Baník Vintířov A SKST Chodov B 

2. So 29.10.2022 10:00 TJ Sokol Velká Hleďsebe A TJ Baník Vintířov A 

Soutěž Krajský přebor 2. třídy – 2022/2023 

 Kolo  Datum  Domácí Hosté 

1. So 01.10.2022 09:00 NK BFB Bochov TJ Baník Vintířov B  

2. So 15.10.2022 09:00 TJ Baník Vintířov B  TJ Luby B  

3. So 15.10.2022 14:00 TJ Baník Vintířov B TJ Luby A  

4. So 29.10.2022 09:00 TJ Sokol Velká Hleďsebe B TJ Baník Vintířov B  

5. So 29.10.2022 14:00 SK Toužim B TJ Baník Vintířov B  

 
Okresní přebor – 2022/2023 

 Kolo  Datum Domácí Hosté 

1. 
St 

19.10.2022 
17:00 

TJ Baník Vintířov C  TJ Baník Vintířov D  

 

https://stis.ping-pong.cz/los/svaz-420113/rocnik-2021/soutez-4360
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-46150/svaz-420113/rocnik-2021/soutez-4360
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-46148/svaz-420113/rocnik-2021/soutez-4360
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-46150/svaz-420113/rocnik-2021/soutez-4360
https://stis.ping-pong.cz/los/svaz-420113/rocnik-2021/soutez-4361
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-46158/svaz-420113/rocnik-2021/soutez-4361
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-46155/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-46154/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-46158/svaz-420113/rocnik-2021/soutez-4361
https://stis.ping-pong.cz/los/svaz-420113/rocnik-2021/soutez-4360
https://stis.ping-pong.cz/los/svaz-420113/rocnik-2021/soutez-4360/radit-datum
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-47668/svaz-420409/rocnik-2021/soutez-4363
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-47667/svaz-420409/rocnik-2021/soutez-4363

