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INFORMACE Z RADNICE:  
 

❖ Volby do Zastupitelstva Karlovarského kraje se uskuteční ve dvou dnech 2. a 3. října 2020. Dne          
2. října 2020 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a dne 3. října 2020 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 v zasedací místnosti. Do 
volební místnosti bude umožněn vstup občanů pouze s ochrannou dýchacích cest. Přijďte volit a podílet se 
na budoucnosti Karlovarského kraje.  

❖ Odvoz nebezpečného odpadu společností Sokolovská skládková, spol. s.r.o. se v naší obci uskuteční ve 
čtvrtek 8. října 2020 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 12. října 2020 od 16.00 hod. se koná na sále zasedání Zastupitelstva obce Vintířov. Na 
programu jednání bude: informace o stavu a průběhu akcí v roce 2020 a příprav akcí na další roky, 
příprava návrhu rozpočtu na rok 2021, příprava kulturních akcí na rok 2021, návrh střednědobého 
rozpočtového výhledu příspěvkových organizací obce a schválení návrhů rozpočtů příspěvkových 
organizací na rok 2021, informace o volbách do krajů v obci Vintířov a další body. 

❖ 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 2020. 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 2021. Vybrané projekty 
budou zahrnuty do kulturního a sportovního plánu obce na rok 2021 a podporovány obcí. Pro rok 2021        
už následná výzva k dalším dotacím vyhlášena nebude. Pokud chcete pořádat v roce 2021 v obci kulturní 
nebo sportovní projekt za přispění obce Vintířov, je nutné tento projekt do 30. 11. 2020 podat na podatelně 
obecního úřadu.  

❖  V termínu do 31. 10. 2020 je plánována oprava mostu a části chodníku nad vlečkou u plynárny, který je 
důležitou spojnicí naší obce Vintířov dále na město Chodov. Na mostě budou probíhat stavební práce, z 
tohoto důvodu dojde k omezení plynulosti provozu na dané komunikaci.   

❖ Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci s nemocí COVID-19 se v listopadu neuskuteční vítání 
občánků. Rodiče si po předložení občanského průkazu budou moci vyzvednout na obecním úřadě 
pamětní knížku, finanční hotovost a malý dárek. 

 

KULTURA: 
 

❖ Omlouváme se všem seniorům, kteří se chystali navštívit oslavy Dne seniorů na sále U Kahanu. 
Z důvodu coronavirové situace v zemi a předpokládaných opatření vlády se obec rozhodla zrušit tento 
kulturní program. 

 

SPORT:  
❖ Fotbal – krajský přebor muži 

3.10.    so   16:00     Baník Královské Poříčí – B. Vintířov 
10.10.  so   16:00     B. Vintířov – Sokol Žlutice 
17.10.  so   15:30     Spartak Chodov – B. Vintířov 
24.10.  so   14:30     B. Vintířov – Slavia Kar. Vary „B“ 
31.10.  so   10:15     Loko Karlovy Vary – B. Vintířov 


