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INFORMACE Z RADNICE:  
❖ Odvoz nebezpečného odpadu společností Sokolovská skládková, spol. s.r.o. se v naší obci uskuteční ve čtvrtek    

10. října 2019 od 15.00 do 16.30 hod. z obvyklých míst. O podrobnostech budeme ještě informovat rozhlasem. 
Využijte možnosti zbavit se nebezpečného odpadu, kterým jsou zejména baterie, barvy, laky, ředidla, aerosoly, oleje, 
rozpouštědla, asfaltové směsi a jiné chemikálie. Prosíme občany, aby lednice, televizory, jiná elektrozařízení                
a pneumatiky odkládali do sběrných míst obce Vintířov.   

❖ V pondělí 7. října 2019 od 16.00 hod. se koná v zasedací místnosti Obecního úřadu Vintířov veřejné zasedání 
Zastupitelstva obce Vintířov. Na programu jednání bude: kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce, 
informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními, Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. a její transformace 
do nové provozní společnosti VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o. a vize do budoucna, informace o stavu a průběhu akcí 
v roce 2019 a příprav akcí na další roky, příprava návrhu rozpočtu na rok 2020 a střednědobého rozpočtového výhledu 
na roky 2020 - 2024, kulturní akce v měsících 10 - 12/2019 a stav jejich příprav, odpisový plán na rok 2019 Mateřská 
škola Vintířov, rámcová smlouva s Petrem Proškem řešící odchyty a první pomoc pro zatoulaná a opuštěná zvířata 
nalezená v katastrálním území obce, darovací smlouva s Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje na 
nemovité věci p.p.č. 2480/34 v k.ú. Dolní Chodov, p.p.č. 90/2, p.p.č. 97/6, p.p.č. 97/7 a p.p.č. 441/3 v k.ú. Vintířov u 
Sokolova a p.p.č. 333/2 v k.ú. Stará Chodovská, projednání žádostí na pronájem pozemku p.p.č. 498, v k.ú. Vintířov u 
Sokolova, projednání žádosti o navýšení mzdy správce tělocvičny Mateřské školy Vintířov, projednání odměny správci 
společenského sálu a přísálí a další. Srdečně Vás zveme na toto zasedání. 

❖ S ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů žádáme zákonné zástupce, jejichž děťátko se 
narodilo v obci Vintířov od 15.11.2018, ještě nebylo přivítáno, má trvalý pobyt v obci a máte zájem zúčastnit se vítání 
občánků 23. listopadu 2019, abyste navštívili obecní úřad a tuto skutečnost nahlásili vyplněním formuláře obci. 

❖  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 2019. 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 2020. Vybrané projekty budou zahrnuty do kulturního a sportovního plánu obce na rok 
2020 a podporovány obcí. Pro rok 2020 už následná výzva k dalším dotacím vyhlášena nebude. Pokud chcete pořádat 
v roce 2020 v obci kulturní nebo sportovní projekt za přispění obce Vintířov, je nutné tento projekt do 30.11.2019 podat 
na podatelně.  

❖ V současné době je provedena úprava pracovní doby ve Sportcentru Vintířov takto: úterý - pátek 13.30 - 21.30 
hod., sobota 13.30 - 21.30 hod., neděle a pondělí zavřeno. Změna je stanovena po dobu cca 6 týdnů. Děkujeme za 
pochopení 

❖ Pro občany naší obce, kteří třídí odpad, máme malou odměnu a pomůcku k usnadnění třídění, a to v podobě velmi 
dobře zpracovaných tašek vyrobených z recyklovaného materiálu. K dispozici jsou varianty: „Velká sada“ (3ks 
tašek: plast, papír, sklo) vhodné do rodinných domů ,,Malá sada“  (3ks tašek: plast, papír, sklo) vhodné do bytových 
domů. Tyto tašky na tříděný odpad lze vyzvednout na Obecním úřadě ve Vintířově v kanceláři č.7 za jednorázový 
poplatek 20,- Kč za sadu (obě varianty). Děkujeme, že třídíte. Má to smysl.    

KULTURA: 
❖ Na 1. října 2019 od 17.00 do 20.00 hod. jsme na sále restaurace „U Kahanu“ připravili pro naše seniory příjemné 

posezení s dudáckou kabelou z Tachova a klubovým pořadem Iva Šmoldase. Celý podvečer se ponese v duchu 
posezení ve vinném sklípku. Samozřejmostí bude i občerstvení. Přijďte se k nám pobavit a zapomenout na starosti 
všedních dní. 

❖  Nenechte si ujít příležitost, kdy v pondělí 21. října 2019 od 18.00 hodin  v kulturním sálu restaurace „U Kahanu“ 
bude pan Dan Přibáň vyprávět o náročné cestě, kterou muži s trabanty zvládli při jejich Velké cestě z Asie domů. 
Použitá vozidla: 2 TRABANTI, 1 MALUCH, 1 JAWA. Celkem ujeto kilometrů: 25.000 km z Asie až domů. Co o tom 
říká Dan Přibáň: „Ale to by to nebyl žlutý cirkus, aby to bylo jednoduché. Bangkok se stal místem, kde se kolo žlutého 
Trabanta asi nikdy neotočí. Zatímco v roce 2015 bylo Thajsko pro zahraniční auta rájem, o dva roky později se z něho 
stalo byrokratické peklo, kde se za vjezd po vlastní ose platí tisíce dolarů. A tak jsme si řekli, že se nenecháme 
okrádat a rozhodli splnit si svůj dávný sen – Indii. Startujeme ze stejné rovnoběžky, ale protějšího břehu Bengálského 
zálivu – z jižní Indie na sever. Chceme znovu dojet do uzbeckého Samarkandu, nejvýhodnějšího bodu naší první 
cesty. Jakmile se tam dostaneme, objeli jsme Trabantem svět, a pak už v našich starých stopách domů“. Předprodej 
vstupenek na přednášku je na Obecním úřadě Vintířov, kancelář č.6. Cena vstupenky 50 Kč. 

SPORT:  
        Fotbal - 1.A třída muži 

  4.10.    pátek      18:30     Baník  Vintířov – Sokol Drmoul 
13.10.    neděle    10:15     Olympie Březová „B“ -  Baník Vintířov  
18.10     pátek      18:30     Baník Vintířov – DDM Stará Role 
25.10.    pátek      18:30     Baník Vintířov – FK Merklín 
 
Stolní tenis  
26.10.   sobota      9:00      Baník Vintířov – TJ Ostrov C 
26.10.   sobota     14:00     Baník Vintířov – Klub ST Karlovy Vary, z.s. C 

http://www.vintirov.cz/cs/dotace-obce/

