OBECNÍ ÚŘAD VINTÍŘOV
INFORMACE O DĚNÍ V OBCI V MĚSÍCI
ČERVNU 2022
INFORMACE Z RADNICE:
❖ V pátek 17. června 2022 od 11.00 hod. se koná 29. zasedání Zastupitelstva obce Vintířov.

❖

❖

❖
❖

Zasedání se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu. Na programu jsou zařazeny tyto
body: kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce, stav a průběh investičních akcí
v rok 2022 a stav jejich příprav, informace ke komunálním volbám do zastupitelstvech měst a obcí
v termínu 23. a 24. září 2022, stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise, počtu
sídel a zapisovatele okrskové volební komise, Výroční zpráva Vintířovské teplárenské a majetkové
společnosti s.r.o. za rok 2021, kulturní akce v měsíci 06 - 12/2022 a stav jejich příprav, projednání
pravidel pro přidělování bytů v majetku obce, odpisový plán Mateřské školy Vintířov 2022 – úprava,
projednání pronájmu pozemku parc. č. 465/4 v k.ú. Vintířov u Sokolova, projednání žádosti o prodej
části pozemku parc. č. 511 v k. ú. Vintířov u Sokolova, nebytové prostory sloužící podnikání v č.p.
169 a další. Srdečně Vás zveme na toto zasedání.
Upozornění na odstávku elektřiny dne 10. června 2022 od 10:00 do 15:00 hodin. Plánovaná
odstávka zahrnuje tyto lokality: Vintířov (okres Sokolov) č. p. 1, 5, 17, 18, 78, 113, 114, 119, 127,
132, 133, 134, 139, 177, 195 kat. území Vintířov u Sokolova (kód 782408): parcelní č. 301, 458/68,
465/27. Nejde Vám elektřina a chcete informace proč a jak dlouho? Registrujte se zdarma na
www.cezdistribuce.cz/sluzba a informace o odstávkách elektřiny budete dostávat e-mailem nebo
SMS. U poruch jsou zasílány SMS s předpokládanou dobou obnovení dodávek.
Obec Vintířov zveřejňuje záměr pronajmout dva prostory sloužící podnikání se společným
zázemím v č.p. 169 o výměře 50,5 m2 a 60,8 m2. Tyto prostory byly využívány jako ordinace
obvodního lékaře, na jiné využití bude nutno, aby nový nájemce požádal stavební úřad o změnu
užívání. Pronájem bude uskutečněn pouze pro podnikání s živnostenským listem. Provoz se
předpokládá od 1.července 2022. Případné další informace Vám budou poskytnuty na Obecním
úřadě Vintířov, 1. patro, číslo dveří 6. Své nabídky a vyjádření můžete odevzdat nejpozději dne
15. června 2022. K nabídce musí být přiložen živnostenský list k provozování činnosti, čestné
prohlášení bezdlužnosti obci a státu, podnikatelský záměr (popis a rozsah posk. služeb) a výpis
dosavadní činnosti Formulář k podání nabídky lze vyzvednout na obecním úřadě.
V měsíci červnu bude zahájena stavební činnost na úpravě a opravě chodníků ve Vintířově,
v části od vlečky a dále na Chodov. V průběhu měsíců června musí řidiči počítat s částečným
omezením provozu v této části komunikace. Za komplikace se omlouváme.
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.

KULTURA:
❖ Dne 11. června 2022 pořádá obec zájezd do zábavného parku Plohn v nedalekém saském

❖

příhraničí, který je zaměřen především na dětské návštěvníky. V areálu je vybudováno více jak
sedmdesát atrakcí. Najdeme zde například westernové městečko s rodeem, jízdu na býkovi,
zahradu s dračí houpačkou a veselými čluny, rodinnou horskou dráhu, obří vlnitou skluzavku
a mnoho dalších atrakcí. Z nich je třeba především vyzvednout jednu z nejdelších vodních
horských drah a jízdu na vorech dinoparkem. V pohádkovém lese pak ožívají postavy z pohádek
jako Jeníček a Mařenka, Kocour v botách, Sněhurka, Šípková Růženka a další. V areálu je
dostatek míst pro rychlé občerstvení dětí i dospělých návštěvníků. Odjezd v 9,00 hod a příjezd
v 18.30 hod. Cena zájezdu činí 250,- Kč na účastníka. V ceně je zahrnuta doprava, vstup do
zábavného parku, průvodcovské služby, cestovní pojištění. Je potřeba, aby všichni účastníci
zájezdu měli platné doklady, u dětí do 15 let je potřeba mít cestovní pas (dětský občanský průkaz).
Všem účastníkům přejeme šťastnou cestu.
V termínu 30. září - 2. října 2022 (pátek-neděle) se uskuteční třídenní poznávací zájezd Lužické

hory a jejich okolí.

❖

Program zájezdu:
1. den – odjezd v 7.00 hod. do města Doksy na břehu Máchova jezera na dopolední projížďku
lodí. Před polednem příjezd ke staré sklárně v Lindavě na exkurzi výrobou a foukáním skla
se společným obědem ve sklářské krčmě. V odpoledních hodinách návštěva skalního hradu
a poustevny Sloup. Projdete skalním masivem, který sloužit také jako obydlí a na jejímž
vrcholu je kostelík. Místo tajemné a mystické. Po prohlídce odjezd na ubytování a společnou
večeři.
2. den – po snídani odjezd pod vrchol Ještědu a procházkou výstup k televiznímu vysílači, který
je dominantou a známou technickou stavbou. Možnost občerstvení. Po návratu k autobusu
přejezd do jednoho z nejstarších měst v této oblasti Jablonného v Podještědí na individuální
čas pro oběd. Po poledni přejezd k nedalekému zámku Lemberk na návštěvu interiérů
historických provozních prostor zámku vč. Zdislaviny světničky (místo pobytu svaté Zdislavy)
vč. časového prostoru pro procházku ke Zdislavině studánce „pro léčivou vodu“. Později
odpoledne procházka stezkou skalních reliéfů – lesní galerií nedaleko obce Brtniště.
Vytesané sochy do pískovcových balvanů. K večeru návrat do místa ubytování na večeři
a nocleh.
3. den – po snídani odjezd do muzea jedné z nejstarších automobilových značek na světě
Škoda Auto Mladá Boleslav. Prohlídka muzea s průvodcem i individuálně. Po prohlídce čas
na oběd.
Ubytování: v zařízení hotelového typu ve dvoulůžkových pokojích se sociálním zařízením.
Stravování: snídaně a večeře v místě ubytování. V pátek při exkurzi ve sklárně společný oběd.
Vstupné:
jízdné lodí po Máchově jezeře, poustevna Sloup, zámek Lemberk, muzeum Škoda
Auto, exkurze ve sklárně a pivovaru. Přihlášky se podávají od 15. června 2022 od 16.00 hod.
v kanceláři č.6 na OÚ Vintířov. Cena zájezdu je 1.500 Kč/ osoba a musí být uhrazena při odevzdání
přihlášky.
V sobotu 20. srpna 2022 Vás srdečně zveme na další ročník ROCKFESTu Vintířov. Účinkující:
Jinozem, Fallen Angels, Náhodný výběr, Tajfun, Beatové Družstvo, Abraxas, Civilní Obrana, Green
Frog Feet, Jaksi Taksi, Kurtizány z 25. avenue a další regionální kapely. Start akce od 13.00 hodin
na tréninkovém fotbalovém hřišti. Konec akce se předpokládá cca 23.00 hod. Předprodej
vstupenek začne koncem června. Cena vstupenky v předprodeji 150,- Kč na místě 200,- Kč.
Nadále platí, že děti do 150 cm výšky v doprovodu platících dospělých, držitelé průkazů TP, ZTP
a ZTP/P mají vstupné zdarma. Catering zajistí firma HVT. . Přijďte se pobavit a vytvořit výbornou
atmosféru pro účinkující. Více informací na stránkách obce www.vintirov.cz nebo na Facebooku –
Rockfest Vintířov.

SPORT:
❖ Ve Sportcentru bude do konce června 2022 probíhat akce 1+1 hodina aktivity zdarma. Akce

❖

platí na tyto sportovní aktivity: stolní tenis, bowling, squash, malý squash. Pokud si zarezervujete
a zaplatíte hodinu dané aktivity, budete mít další hodinu zdarma. A současně s touto akcí probíhá
akce o ceny (permanentka v hodnotě 1000 Kč a věcná cena), a to v každém měsíci od dubna do
konce června 2022 ve sportovní disciplíně bowling o nejúspěšnějšího hráče v daném měsíci.
Pravidla soutěže jsou k dispozici ve Sportcentru Vintířov.
Fotbal - krajský přebor mužů

❖

Kolo

Datum

Den

Hodina

Zápas

Krajský přebor - Jaro 2022

24.

3.6.

PA

18.30

B. Vintířov-FK Nová Role

25.

11.6.

SO

17:00

Sokol Žlutice-B. Vintířov

26.

18.6.

SO

14:00

B. Vintířov-Olympie Hroznětín

