OBECNÍ ÚŘAD VINTÍŘOV
INFORMACE O DĚNÍ V OBCI V MĚSÍCI
ČERVNU 2021
INFORMACE Z RADNICE:
❖ V pondělí 28.června 2021 od 16.00 hod. se koná 21. zasedání Zastupitelstva obce Vintířov.

❖

❖

❖

Zasedání se bude konat v prostorách společenského sálu restaurace U Kahanu. Veřejnost se
tohoto jednání bude moci zúčastnit, za splnění veškerých hygienických opatření s tím spojených.
Na programu jsou zařazeny tyto body: kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce,
výroční zpráva školských zařízení MŠ a ZŠ za školní rok 2020/21, stav a průběh investičních akcí
v roce 2021 a příprava akcí na další roky, výroční zpráva Vintířovské teplárenské a majetkové
společnosti s.r.o. za rok 2020, kulturní akce v měsících 06-12/2021 a stav jejich příprav, projednání
výsledků kontroly hospodaření a závěrečného účtu obce za rok 2020, přezkoumání hospodaření
obce za rok 2021 soukromým auditorem, zpráva o činnosti SDH Vintířov JSDH za rok 2020,
Mateřská škola Vintířov – povolení výjimky z počtu dětí ve třídách pro školní rok 2021/22, informace
k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat 8. a 9. října 2021,
projednání návrhu na koupi pozemků od Města Loket v katastrálním území obce Vintířov,
projednání směny pozemků s městem Chodov v katastrálním území obce Vintířov, projednání
bezplatného převodu pozemků 475/16 a 475/18 od Státního pozemkového úřadu v k.ú. Vintířov u
Sokolova, projednání návrhu Strategie plánu rozvoje obce Vintířov 2021-2021 a další. Srdečně
Vás zveme na toto zasedání.
Vážení občané, dovolujeme si Vás pozvat na „2. projednání přípravy Strategického plánu
rozvoje obce Vintířov 2021-2030“, které se uskuteční v úterý 8. června 2021 od 16:00 hod. ve
společenském sále restaurace U Kahanu. Na setkání proběhne: shrnutí dosavadní práce při tvorbě
strategického dokumentu, diskuze na téma „rozvojová vize obce“, představení návrhové části
strategického plánu a záměrů pro rozvoj obce, řízená diskuze a připomínkování plánovaných
aktivit. Setkání se koná za účasti zástupců vedení obce a zpracovatele strategického plánu rozvoje
obce. K účasti zveme občany, zástupce neziskových subjektů i podnikatele, kteří mají zájem
podílet se na tvorbě strategie rozvoje obce.
Obec Vintířov zveřejňuje na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000Sb. O obcích, ve znění
pozdějších předpisů, záměr pronajmout nemovitý majetek. Jedná se o dvě části pozemku
parc.č. 228/1 (504 a 364 m2) v k.ú. Vintířov u Sokolova s využitím zahrada s rekreační funkcí.
Budoucí možný nájemce současně s podáním přihlášky uhradí částku 3 843 Kč za přípojku vody
na pozemek a bude povinen ročně hradit spotřebu odebrané vody (dle měřáku). V případě
nepřidělení pozemku mu bude částka vrácena. Občané se mohou k záměru vyjádřit a zájemci o
nájem se mohou přihlásit k výběrovému řízení nejpozději do 18. června 2021. Podaná žádost na
nájem bude na předepsaném formuláři a je ji možno podat na OÚ, kancelář č.6. Pozemky se budou
přidělovat v souladu se schválenými zásadami pro přidělování zahrad. Bližší informace na úřední
desce a webové stránce www.vintirov.cz.
Uzavření Mateřské školy Vintířov v době prázdnin je plánováno od 19.července do 13. srpna
2021. Od 16. srpna 2021 bude MŠ opět v provozu.

KULTURA:
❖ V termínu 25.-27. září 2021 (sobota-pondělí) se uskuteční třídenní poznávací zájezd Santiniho
moderní Žďár nad Sázavou, Mikulov, Zámek Kunštát, Jeskyně Blanických rytířů. Program
zájezdu:
1. den – odjezd z místa určení směrem na Prahu. Kolem poledne příjezd k areálu zámku Žďár
nad Sázavou. Prohlídka nejzajímavějších míst bývalého cisterciáckého kláštera – dnešního
zámku s místním průvodcem a následná návštěva Muzea nové generace (chlouba zde žijících
Kinských) pyšnící se cenou Nejkreativnější muzeum ve střední Evropě. Nabízí aktivní pohled
na příběh kláštera a okolí. Prohlídka s audio průvodcem. Individuální čas na posezení v místní
kavárně, procházku areálem apod. Později odpoledne odjezd do Lednice na ubytování a večeři.
2. den – po snídani odjezd do Mikulova. Dopolední prohlídka vápencových jeskyní Na Turoldu
(druhohorní jeskynní systém). Po prohlídce odjezd k nedaleké vodní nádrži Nové Mlýny na
polední plavbu s obědem a ochutnávkou vína. Po obědě a pojížďce lodí návrat do centra
Mikulova na prohlídku zámku Mikulov v rámci okruhu Zámecké sklepení s obřím sudem
(původní sud na víno ze 17. stol.). Pro společné návštěvě zámku, individuální program. V
podvečer návrat do Lednice na posezení a večeři ve sklípku s cimbálovou muzikou, zábavou a
dobrým vínem vinařství Knoll.

❖

3. den – po snídani a následný odjezd do Kunštátu na návštěvu místního zámku, který seznamuje
návštěvníky s životem posledních šlechtických majitelů. Po prohlídce zámku krátký přejezd k
Jeskyni Blanických rytířů, kteří dle pověsti chrání Čechy v dobách nejhorších. Návštěva jeskyně
a přilehlé Smyslové zahrady, která byla původně určena pro nevidomé, ale má úspěch u všech.
Po prohlídkách individuální čas na oběd v místní restauraci a následná cesta zpět do Vintířova.
Předpokládaný návrat cca 20,00 h.
V ceně zájezdu je polopenze, ubytování, průvodcovské služby a vstupy do objektů památek.
Cena zájezdu je 1.500 Kč/ osoba a musí být uhrazena při odevzdání přihlášky. Přihlášky se
přijímají od 16. června 2021 od 16.00 hodin na našem OÚ v kanceláři č. 2.
Vzhledem ke zlepšující se situaci ohledně COVID19 se uskuteční tyto jednodenní zájezdy
pořádané obcí Vintířov.
5. června 2021 (sobota) – Hrad Křivoklát a Koněpruské jeskyně – odjezd z Vintířova od
obchodu Vintíř v 7.00 hodin.
Program: prohlídka hradu Křivoklát, oblíbeného místa českých panovníků včetně Karla IV.
Prohlídka zahrnuje návštěvu hradního nádvoří, Stříbrnice, Augustova vězení, dalších částí vězení
a hladomorny, dále kaple, Rytířského a Královského sálu, knihovny, obrazárny, místnosti
věnované osobnosti Filipíny Welserové a hradního fürstenberského muzea., individuální čas na
nákup suvenýrů, oběd, kávu, poté přejezd do Koněpruských jeskyní. Účastníci zájezdu budou
v autobusu podepisovat čestné prohlášení o absolvovaném očkování proti koronaviru (déle
než 22 dní od první dávky), anebo, že nákazu prodělali v uplynulých 180 dnech. Třetí
variantou je negativní test na koronavirus – antigenní anebo PCR test (testování provedené
max. 72 hodin před zájezdem u zaměstnavatele, škole, zdravotnickém zařízení atd.)
26. června 2021 (sobota) – Park Mirakulum a tankodrom Milovice - odjezd z Vintířova od
obchodu Vintíř v 7.00 hodin. Návštěva parku se zábavou pro malé i velké jako je vodní svět, hrad,

minizoo, lesní město s vulkánem, obří trampolína a houpačky, bludiště, kolotoč, tubing, podzemní
chodby, naučné zahrady, dětská vesnička atd
Přihlášky na uvedené zájezdy se přijímají v kanceláři tajemnice č. 6. Cena zájezdu činí 250,- Kč.

SPORT:
❖ Sportcentrum Vintířov obnovilo provoz všech svých aktivit – bowling, squash, posilovna, stolní
tenis za dodržení vládních nařízení. Provozní doba zařízení je nezměněna.

