OBECNÍ ÚŘAD VINTÍŘOV
INFORMACE O DĚNÍ V OBCI V MĚSÍCI ŘÍJNU
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INFORMACE Z RADNICE:
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční ve dvou dnech 8. a 9. října 2021 (páteksobota). Dne 8. října 2021 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a dne 9. října 2021 od 8:00 hodin do 14:00
hodin. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v zasedací místnosti Obecního
úřadu Vintířov, Vintířov 62. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní
občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li
uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Pokud jste neobdrželi
hlasovací lístky, můžete si je vyzvednout na obecním úřadě nebo Vám budou poskytnuty přímo ve volební
místnosti. Ve volební místnosti bude nutno dodržovat všechna platná hygienická opatření. Přijďte volit a
podílet se na budoucnosti České republiky.
Odvoz nebezpečného odpadu společností Sokolovská skládková, spol. s.r.o. se v naší obci uskuteční ve
čtvrtek 14. října 2021 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.
V pondělí 11. října 2021 od 16.00 hod. se koná v zasedací místnosti Obecního úřadu Vintířov
zasedání Zastupitelstva obce Vintířov. Na programu jednání bude: informace o stavu a průběhu akcí v
roce 2021 a příprav akcí na další roky, příprava návrhu rozpočtu na rok 2022, příprava kulturních akcí na
rok 2022, projednání Obecně závazné vyhlášky obce č. 1/2021 o místním poplatku za ukládání
komunálního odpadu z nemovitých věci, projednání žádosti o odkoupení pozemku parc. č. 241, v k. ú.
Vintířov u Sokolova, projednání žádosti o převod nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 195 v k. ú.
Vintířov u Sokolova, projednání Smlouvy o výpůjčce č. V/3101/SO/2021 s Krajskou správou a údržbou
Karlovarského kraje pro stavbu „Vintířov-úprava křižovatky u č.p. 100“, diskuze a různé. Srdečně Vás
zveme na toto zasedání.
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.
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.

❖

❖

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 podměty. 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.
Potřebujete nový sestřih pro svého psího přítele, ostříhat drápky či vykoupat pejska, navštivte nově
otevřený salón pro psy v č.p. 169 (vedle veterinární ordinace Vintířov), pod vedením nové střihačky.
Objednávky přijímám na telefonním čísle 723 273 296. Těším se na Vás a vašeho psího přítele.

KULTURA:
❖

Srdečně Vás zveme dne 4. října 2021 od 17.00 - 21.00 hod. na oslavy Dne seniorů, které se uskuteční v
pondělí na sále restaurace "U Kahanu". Program: 17.00 - 18.30 hodin-ŠMÁTRÁNÍ V PAMĚTI JOSEFA
DVOŘÁKA, zábavná talk show nejznámějšího českého vodníka, skvělého divadelního, televizního a
filmového herce, vypravěče večerníčků Josefa Dvořáka v doprovodu královny české žurnalistiky,
spisovatelky a skvělé moderátorky Marie Formáčkové, spoluautorky pěti knih Josefa Dvořáka. Od 18.30 21.00 hodin-Staropražští Pardálové-hrají a zpívají nejznámější písně staropražské, lidové a také
nejpopulárnější hity Karla Hašlera. Vstupné zdarma. Vstupenky není třeba předem zajišťovat. Přijměte
pozvání, budeme se na Vás těšit.

SPORT:
❖ Fotbal – krajský přebor muži
2.10. SO
16:00 B.Vintířov - Slavia Karlovy Vary "B"
9.10. SO
16:00 BU Nové Sedlo - B. Vintířov
16.10. SO
15:30 B. Vintířov - FC Cheb
23.10. SO
15:00 FK Nová Role - B. Vintířov
30.10. SO
14:00 B. Vintířov - Sokol Žlutice
Okresní přebor mladších žáků
1.10. PÁ
17:00 FK Staré Sedlo - B. Vintířov
8.10. PÁ
17:00 B. Vintířov - Slavoj Kynšperk
15.10. PÁ
17:00 B. Vintířov - SK Dolní Rychnov
22.10. PÁ
16:30 Baník Habartov - B. Vintířov
29.10. PÁ
16:30 B. Vintířov - Nové Sedlo/Loket
Okresní přebor mladší přípravka
2.10. SO
12:00 Spartak Horní Slavkov - B. Vintířov
6.10. ST
18:00 B. Vintířov - Olympie Březová
15.10. PÁ
17:00 Spartak Chodov - B. Vintířov
20.10. ST
18:00 B. Vintířov - FK Baník Sokolov
28.10. ČT
10:00 B. Vintířov - SK Dolní Rychnov
29.10. PÁ
16:30 Sokol Citice - B. Vintířov

