
         
 

OBECNÍ  ÚŘAD VINTÍŘOV 
                        INFORMACE O DĚNÍ V MĚSÍCI   
                         PROSINCI  2022 

 
INFORMACE Z RADNICE: 
 
❖ Zveme občany na 2. zasedání Zastupitelstva obce Vintířov, které se uskuteční v pondělí      

12. prosince 2022 v zasedací místnosti Obecního úřadu Vintířov od 16.00 hod. Na programu 
jednání budou tyto body: složení slibu členů zastupitelstva, informace k volbám prezidenta 
České republiky, které se uskuteční v termínu 13. a 14. ledna 2023 (případně II. kolo 27. a 28. 
ledna 2023),  stav a průběh investičních akcí v obci v roce 2022, příprava akcí a projektů na 
rok 2023 a další, projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2023, kulturní akce v měsíci 
12/2022 a schválení kulturních akcí na rok 2023 - dotační systém, plán starosty obce 
k inventarizaci  majetku, vyhodnocení užití státních dotací a dotací od Karlovarského kraje       
v roce 2022, stanovení počtu pracovníků obce a OÚ pro rok 2023, stanovení mzdových fondů 
pro rok 2023, projednání a schválení termínů svateb 2023, projednání a schválení rozpočtu 
Základní školy Vintířov na rok 2023 a střednědobého výhledu rozpočtu na období 2024-2025, 
projednání a schválení rozpočtu Mateřské školy Vintířov na rok 2023 a střednědobého výhledu 
rozpočtu na období 2024-2025, projednání aktualizovaného návrhu na pořízení změny 
Územního plánu Vintířov – zkrácený postup pořizování – žadatel: Sokolovská uhelná,p. n., 
a.s., žádost o pronájem pozemku par. č. 74 a 77/2 v k.ú. Vintířov u Sokolova, nebytové 
prostory sloužící podnikání v č.p. 182 - vyhodnocení předložených nabídek, pronájem 
Sportcentra v objektu na adrese Vintířov 61, vyhodnocení předložených nabídek, žádost         
o pronájem části pozemku p.p.č. 449/1 v k.ú. Vintířov u Sokolova, zpráva o využití nebytových 
prostor obce a případných nedoplatků, schválení několika smluv o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a dohoda o umístění stavby, různé a další. Srdečně Vás zveme na toto 
zasedání. 

❖ Obecní úřad Vintířov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa správců, provozářů 
sportovního zařízení Sportcentrum Vintířov. Nabízíme zajímavé platové podmínky, platová 
třída 7, stabilní zaměstnání, přidělení služebního bytu po tříměsíční zkušební době (po dobu 
vykonávané práce), možnost pronájmu a provozování baru na vlastní živnostenský list. 
Předpokládaný nástup 1. 1. 2023. Požadavky: manželská nebo partnerská dvojice, oba na 
hlavní pracovní poměr, úplné středoškolské vzdělání nebo středoškolské vzdělání s výučním 
listem, řidičský průkaz minimálně skupiny B, znalost práce na PC, schopnost jednat s lidmi, 
organizační a komunikační schopnosti, spolehlivost, pečlivost, přesnost, časová flexibilita, 
samostatnost, kladný vztah ke sportu, bezúhonnost. Písemné přihlášky do výběrového řízení 
lze podávat v termínu do 9. prosince 2022 na adresu: Obecní úřad Vintířov, Vintířov 62, 357 
35 Vintířov-uzavřenou obálku označte heslem: "Výběrové řízení – správci sportovních 
zařízení.“ K přihlášce připojte výpisy z rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců, ověřenou kopii          
o nejvyšším dosaženém vzdělání, životopis, event. další doklady, které se týkají odborné 
způsobilosti zájemce. Obec Vintířov si vyhrazuje právo zrušení výběrového řízení.   

❖ Volba prezidenta republiky se bude konat ve dvou dnech, kterými jsou pátek 13. ledna      
a sobota 14. ledna 2023. První den voleb začíná hlasování ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 
hodin. Druhý den voleb začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin. V případě 
druhého kola je termín stanoven na 27. a 28. ledna 2023. Kdo může volit? Voličem je občan 
ČR, který alespoň druhý den voleb dovrší věku 18 let a nemá omezenou svobodu z důvodu 
ochrany zdraví lidu a omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva. V těchto volbách lze 
volit na voličský průkaz. Volič, který nemůže volit ve svém volebním okrsku, může požádat        
o voličský průkaz obecní úřad, anebo zastupitelský úřad ČR. Volič může požádat ze 
závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou 
volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. 
Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze    
v rámci svého volebního okrsku. Bližší informace k těmto volbám budou zveřejněny 
v lednových informacích a na stránkách obce. 

 
 



❖ Úprava provozní doby sběrných míst odpadu v zimním období od 1. prosince 2022 do     
28. února 2023, pondělí a středa 14:30-17:00, sobota ZAVŘENO. 

❖ Do sběrných míst odvážejte pouze odpad tam určený, tzn.: elektrické spotřebiče                 
a zařízení, železný odpad, biologicky rozložitelný odpad (odpad ze zahrad, tráva, listí, atd.), 
použité kuchyňské oleje a tuky v uzavřených nádobách (nevylévat do kanalizace!), objemný 
odpad (nábytek, koberce, postele, matrace, atd.). Upozorňujeme, že není možné odkládat do 
sběrných míst směsný komunální odpad (domovní odpad určený do nádob na komunální 
odpad, které bude mít každá nemovitost určená k bydlení), toto bude pracovníky sběrných 
míst kontrolováno. Nadále není možné ve sběrných místech odkládat stavební odpad.   

❖ Ve dnech 21. prosince 2022 do 30. prosince 2022 včetně bude z provozních důvodů 
uzavřena mateřská škola. 

❖ Místní knihovna Vintířov bude letos otevřena do 22. prosince 2022 včetně. V roce 2023 
zahájí svou činnost opět 3. ledna. 

 

KULTURA: 
 
❖         Dne 3. prosince 2022 (sobota) pořádá obec zájezd do předvánoční Prahy spojený         

s návštěvou historické budovy Národního muzea a výstavy betlémů v Kapli betlémské. 
V muzeu budou k vidění jedny z nejmodernějších přírodovědeckých expozic v Evropě            
s nejznámějším exponátem, kostrou plejtváka myšoka a dalšími 1 500 unikátními předměty. 
Dále jsou přístupné atraktivní výstavy Když hvězdy září, ZeMě, Expedice Národního muzea, 
Miro Žbirka, Muzeum od sklepa po půdu a další. Zakončení prohlídky bude „výstupem“        
do kupole, kde se Vám nabídne krásný pohled na historické centrum, hrad, Petřín apod. Po 
opuštění budovy Národního muzea (tento čas je individuální podle konkrétního zájmu každé 
návštěvníka) bude časový prostor na procházku vánočním centrem města, návštěvu trhů, 
nákupy, posezení u kávy či oběda.  

❖        Místní knihovna Vintířov vyhlašuje soutěž pro děti o nejhezčí a nejoriginálnější 
vlastnoručně vyrobenou vánoční ozdobu. Nejhezčí ozdoby budou pověšeny na vánočním 
stromečku v lesoparku. Před tímto stromečkem proběhne dne 23. prosince 2022 od 18.00 
vyhlášení vítězů s předáním cen. Své ozdoby můžete odevzdat do 22. prosince v otevíracích 
hodinách do knihovny knihovnici p. Krakové.  

❖         Dne 23. prosince 2022 od 18.00 hod. proběhne v lesoparku již tradiční akce „Zpívání pod 
vánočním stromečkem“. Tato akce bude zahájena rozsvícením vánočního stromku, 
vyhlášením soutěže o nejhezčí ozdobu, následně si zazpíváme koledy spolu s dětmi ze 
základní školy. Následně si budeme moci zazpívat vánoční písně a koledy s hudebním 
tělesem Každý den jinak. Skvělou vánoční náladu pomůže vytvořit výborný svařák, dětský 
punč a vaše dobrá nálada. Jste srdečně zváni.  

❖ Dne 24. prosince 2022 se uskuteční již 19. ročník soutěže O nejlepší štědrovečerní salát. 
Vzorky salátů v množství cca 10 – 15 dkg můžete dodat do restaurace p. Vystrčila v době od 
12.00 hod do 14.00 hod. Poté odborná porota vyhodnotí a vybere pořadí jednotlivých 
výrobků a tvůrci třech nejlepších salátů budou oceněni pěknými cenami. 

 
 
 

SPORT:  
 
❖    Sportcentrum bude v prosinci v provozu do 23. prosince 2022. V roce 2023 bude otevřeno 

od 3. ledna 2023.  
❖ Vážení sportovní přátelé a příznivci stolního tenisu, v sobotu 17. prosince 2022 od 8.30 

hodin proběhne v tělocvičně mateřské školy tradiční Vánoční vintířovský turnaj. Přihlásit 
se mohou pouze zdejší občané a pozvaní hosté oddílu. Jste srdečně zváni. 

 
 

VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2023. 


