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INFORMACE  Z RADNICE: 
❖ Dne 19. března 2019 navštíví v rámci své návštěvy Karlovarského kraje naši obec prezident republiky 

Miloš Zeman. Dle harmonogramu návštěvy je naplánovaný příjezd pana prezidenta k obecnímu úřadu 
Vintířov na 15.50 hod. Zde dojde k přivítání starostou obce a v zasedací místnosti úřadu se pan prezident 
setká s představiteli obce. Po ukončení tohoto setkaní, které by mělo trvat cca 20 minut, se pan prezident 
odebere na parkoviště před obecní úřad. Zde bude vystavěno podium, které bude natočeno směrem do 
parku pod školou. Občané budou moci panu prezidentovi klást otázky. Ukončení návštěvy je plánováno 
na 17.10 hod. Věříme, že občané využijí vzácné návštěvy a přijdou se podívat, případně se i zeptat. 

❖ V průběhu měsíce března můžete v pokladně obecního úřadu zaplatit poplatky za psy  
a pronájmy pozemků a to v úředních hodinách pondělí a středa od 8.00-12.00 a od 13.00- 17.00 hod. 
nebo na číslo účtu 2826391/0100, včetně vašeho variabilního symbolu nebo specifikace – jméno 
poplatníka + poplatek pes nebo poplatek pronájem pozemku, pokud tak neučiníte budou Vám poslední 
týden v březnu rozeslány poštovní poukázky na tyto poplatky se splatností do 31.3.2019. V případě, že 
došlo ke změně, která bude mít vliv na výši poplatku (přiznání starobního důchodu, ZTP-P, atd.), kontaktujte 
obecní úřad.  Výši poplatků Vám rádi opravíme a výši upřesníme. Sazby poplatků u pronájmů pozemků 
zůstávají nezměněny. Sazby u poplatků za psy jsou určeny obecné závaznou vyhláškou takto: základní 
sazba za psa 600,-Kč. Za psy chované v rodinných domech a stavbách pro individuální rekreaci, ve kterých 
má poplatník trvalý pobyt činí sazba 150,-Kč. Sazba místního poplatku za psa, jehož držitelem je poživatel 
starobního, invalidního, vdovského a vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu činí 
poplatek v byt. jednotce 150,-Kč za prvního a 200,-Kč za každého dalšího psa a poplatek za psa v rodinném 
domě 70,-Kč za prvního a 100,-Kč za každého dalšího.  

❖ V pondělí 18. března 2019 od 16.00 hod. se koná v zasedací místnosti Obecního úřadu Vintířov 
4.zasedání Zastupitelstva obce Vintířov. Na programu jsou zařazeny tyto body: kontrola usnesení z 
minulých zasedání, činnost ZO a orgánů obce mezi zasedáními ZO, informace o průběhu investičních akcí 
pro rok 2019 a příprava akcí na další roky, informace o přípravě voleb do Evropského parlamentu, 
Informace o činnosti Městské policie Chodov na katastru obce v roce 2018, Informace o předběžných 
výsledcích hospodaření obce a inventarizace majetku za rok 2018, zpráva o činnosti TJ Baník Vintířov za 
rok 2018, zpráva o činnosti SDH Vintířov za rok 2018, zpráva o činnosti správy majetku obce za rok 2018 a 
další. Srdečně Vás zveme na toto zasedání. 

❖ V měsíci březnu (vždy v pátek) bude probíhat jarní úklid komunikací a veřejných prostranství,     
zejména parkovišť. Žádáme občany, aby respektovali přenosné dopravní značení a umožnili provádění  
nutných prací. Věříme, že i majitelé soukromých domků a jednotlivá sdružení vlastníků bytů na sídlišti 
přispějí k úklidu přilehlého okolí jako každoročně.  

❖ Od 1.března 2019 se mění provozní doba sběrných míst (č.p.111 u sídliště a za hřištěm Baníku Vintířov) 
takto: pondělí a středa 14.30-17.00 hod, sobota 9.00-11.30 hod. Ve sběrných místech lze bezplatně uložit 
nadměrný odpad, nábytek, bioodpad (tráva, listí), veškeré elektrozařízení, kovy a železný odpad. 
Omlouváme se, v současné době není dostupné stanoviště textilu, svozová firma s obcí nečekaně ukončila 
smlouvu, ale problém urgentně řešíme náhradou jiné svozové firmy. 

KULTURA: 
❖ Přijměte pozvánku na oslavu Mezinárodního dne žen s názvem „Na to vemte jed“, která se koná v 

pondělí 4.března 2019 od 17.30 hod.  v kulturním sále restaurace „U Kahanu“ ve Vintířově. Věčně 
usměvavá a optimisticky naladěná česká herečka Naďa Konvalinková rozzáří každé jeviště. V našem 
pořadu poradí, jak na diety, povypráví o svých začátcích u divadla i filmu, manželství s Oldřichem Kaiserem, 
kamarádství s Jiřím Lábusem a Květou Fialovou. Lilian Malkina, ačkoliv o generaci starší, se nenechá se 
svou energií a svým hereckým vyprávěním zastínit. S nadsázkou a svým nasazením se ráda podělí o to, 
jaké je hrát v Rusku, o procestování celého světa, o Koljovi a cestě k nám a životě v Čechách. No a ten 
nejmladší Tomáš Barták pořad celý moderuje a zazpívá několik písní, které obě dámy mají rády. Délka 
představení 90 minut. Milé ženy vezměte s sebou své protějšky a přijďte se pobavit a zapomenout na 
starosti všedních dní. Pro každou ženu je připraveno malé překvapení. Vstupné je zdarma a není nutno si 
rezervovat vstupenky. 

❖ V sobotu dne 27. dubna 2019 se vypravíme do Prahy a naším hlavním cílem bude návštěva Hudebního 
divadla Karlín. Shlédneme americkou muzikálovou komedii Sestra v akci. Její předlohou je film o barové 
zpěvačce Deloris Van Cartierové, která se musí před zločinci ukrýt do kláštera mezi řádové sestry. Příchod 
Deloris však dosud poklidný klášterní život zásadně naruší a vnese do něj řadu nečekaných novinek. 
Muzikál na motivy světoznámého filmu s Whoopi Golberg uvede Hudební divadlo Karlín s Lucií Bílou v 
hlavní roli. Dále hrají a zpívají P. Břínková, S. Nálepková, V. Noid Bárta, M. Písařík, V. Vydra a další. Odjezd 
v 7.00 hod. z Vintířova a návrat cca 20.30 hod. Přihlášky na zájezd se přijímají od 27. března 2019 od 15.30 
hodin na obecním úřadě, v kanceláři č. 6.  Cena zájezdu činí 250,- Kč na účastníka. V ceně je zahrnuta 
doprava, vstupné, průvodcovské služby a cestovní pojištění. 


