OBECNÍ ÚŘAD VINTÍŘOV
INFORMACE O DĚNÍ V OBCI V MĚSÍCI
ČERVENCI 2021
INFORMACE Z RADNICE:

❖ Společně s květnovými informacemi byl distribuován dotazník, z něhož vyplynulo mnoho
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poznatků, které byly dále podkladem pro zpracování návrhu Strategického plánu rozvoje obce
Vintířov 2021-2030. Ze strany občanů bylo získáno poměrně velké množství podmětů, kterými se
chceme dále zabývat a pokusit se je řešit, případně zahrnout do plánu do budoucna. Vzhledem k
tomu, že je mnohými občany negativně vnímán problém s prašností, hlukem a občasným
zápachem z okolních firem, rozhodli jsme se k tomuto tématu získat, co možná nejvíce informací.
Zřídili jsme emailovou adresu: zp.vintirov@gmail.com, kam mohou občané zasílat své
podměty. Zároveň zveřejňujeme telefonní čísla na největší společnosti, které působí v katastru
naší obce a 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 +420 352 665 416.
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.
Místní knihovna bude v době do 18. července do 15. srpna 2021 mimo provoz z důvodu
čerpání dovolené.
Upozorňujeme občany, že Mateřská škola Vintířov bude v době od 19. července 2021 do 13.
srpna 2021 mimo provoz z důvodu dovolené. V té době bude mimo provoz i stravovací zařízení
MŠ.
Z důvodu čerpání řádné dovolené bude v době od 5. července 2021 do 24. července 2021
uzavřeno Sportovní centrum Vintířov.
Ordinace praktického lékaře pro dospělé, Vintířov 169, Vintířov 357 35 bude z důvodu
dovolené uzavřena v období od 12. července - 23. července 2021. V akutních případech je
zajištěn zástup lékařem MUDr. Balounem, Masarykova 456, Nové Sedlo, tel. 777486014, mail
ordinace.nove.sedlo@gmail.com. Ordinační doba pro akutní pacienty MUDr. Balouna je pondělí
11.00-12.30 hod., úterý 14.00-16.00 hod., středa 8.00-11.00 hod. od 8.00-10.00 hod., pátek od
8.00-11.00 hod.
Karlovarský kraj vyhlásil již 5. ročník ankety Senior roku 2021. Tato anketa si kladla od
prvopočátku za cíl podpořit aktivní stárnutí obyvatel v Karlovarském kraji a posílit postavení
seniorů ve společnosti. Akce je věnována seniorům jako poděkování za jejich celoživotní práci a
úsilí. Návrhy na oceněné seniory je možné zasílat do 13. srpna 2021 prostřednictvím anketního
lístku, který je umístěn na webových stránkách Karlovarského kraje: www.kr-karlovarsky.cz nebo
přímo na tomto odkazu: https://www.kr-karlovarsky.cz/php/seniorroku/seniorroku.php. Velice by
nás potěšilo, kdyby se do ankety zapojilo co nejvíce lidí.
V roce 2021 se slavnostní vítání nově narozených občánků 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 obecním úřadě, případně
stáhnout na webových stránkách obce – www.vintirov.cz – obecní úřad – formuláře

❖ Obec Vintířov vyhlašuje výběrové řízení na pronájem bytové jednotky č. 11 v č.p. 183, ve
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Vintířově. Byt. jednotka se nachází v přízemí (1NP), velikost bytové jednotky je 51,25 m2 –
2+KK. Podání žádosti: přihlášku si lze vyzvednout na Obecním úřadě Vintířov vždy v úřední dny.
Žádosti musí být doručeny na Obecní úřad od 7. července 2021 do 9. srpna 2021 a musí být na
předepsaném formuláři, řádně vyplněné, včetně všech potvrzení a příloh (dle pravidel pro
přidělování byt. jednotek), musí být v uzavřené obálce s uvedením adresy žadatele a zřetelně
označené „Neotvírat – pronájem bytové jednotky v č.p. 183/11 Vintířov“. V okamžiku podání musí
být zaplacena vratná kauce 5 000,-Kč. Bližší informace na úřední desce a webové stránce
www.vintirov.cz, úřední deska.
TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a společenství kominíků a topenářů bude provádět v naší obci
revize kotlů na tuhá paliva. Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na
plynná paliva. Termín revizí a kontrol se uskuteční v pondělí dne 12. července 2021. Cena za
kontrolu a čištění komínu je 400,- Kč, cena za kontrolu a čištění plynového kotle je od 400,- Kč,
cena za revizi kotle na tuhá paliva je 800,- Kč. Zájemci se mohou objednat telefonicky na
telefonním čísle: 608 748 989

KULTURA:
❖ V sobotu 21. srpna 2021 pořádá naše obec další ročník ROCKFESTu Vintířov na

❖

tréninkovém hřišti za poštou č.p. 72. V letošním roce se můžete těšit na hudební skupiny
zakázanÝovoce, Hlahol, Covers for Lovers, Roxor, Hazydecay, Cumbal, Meat Mince. Start
akce je od 14 hodin do 23.00 hod.. Předprodej i v letošním roce není plánován z důvodu
možných opatření proti šíření koronaviru. Předcházíme tím možným problémům s případným
vracením peněz atd. Cena vstupného 150 Kč, děti do 150 cm výšky v doprovodu platící dospělé
osoby, držitelé průkazů TP či ZTP mají již klasicky vstup zdarma. Přijďte se pobavit a vytvořit
výbornou atmosféru pro účinkující. Více informací na stránkách www.rockfestival.cz. Jste
srdečně zváni.
Dne 12. září 2021 (neděle) se uskuteční zájezd obce na divadelní představení do pražského
divadla Palace, na představení PRACHY. V hlavních rolích – Vanda Hybnerová a Ondřej
Vetchý. Příjem přihlášek na tento zájezd se uskuteční ve středu 21. července 2021 od 16 hodin
v kanceláři č. 6 – tajemnice. Děj představení: Jean připravuje večeři na oslavu narozenin svého
manžela, mírného účetního Henryho. Každou chvíli mají přijít hosté, ale oslavenec má zpoždění.
Když konečně přijde, Jean ho nepoznává - Henry chce okamžitě emigrovat do Barcelony! Má k
tomu ovšem pádný důvod: v metru omylem sebral cizí kufřík nacpaný bankovkami v hodnotě tři
čtvrtě milionu liber. Ponechat si evidentně špinavé peníze je však těžší než k nim přijít. Jakmile
se na scéně objeví dva policisté, přátelé Vic a Betty a drzý taxikář Bill, rozpoutá se zběsilá hra na
kočku a myš plná nečekaných zvratů, v níž se oba manželské páry snaží pomocí falešných
identit za každou cenu peníze udržet. Brilantní fraška se s obrovským úspěchem hrála po celém
světě. Délka představení: 120 minut. Cena zájezdu je 250 Kč.

Přejeme krásné prázdniny a slunečnou dovolenou.

