OBECNÍ ÚŘAD VINTÍŘOV
INFORMACE O DĚNÍ V OBCI V MĚSÍCI
DUBNU 2022
INFORMACE Z RADNICE:
❖ Odvoz nebezpečného odpadu společností Sokolovská skládková, spol. s.r.o. se v naší obci

❖

❖
❖

❖

❖

❖

❖

❖

uskuteční ve čtvrtek 14. dubna 2022 od 15.00 do 16.30 hodin 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. Děkujeme.
Ředitelka Základní školy Vintířov oznamuje zápis dětí do 1. ročníku základní školy, který
se koná dne 7. dubna 2022 od 13.00-16.30 hod. v základní škole. K zápisu přineste: rodný
list dítěte, občanský průkaz zák. zástupce, vyplněný dotazník pro rodiče, vyplněnou žádost
o přijetí dítěte.
Již jsou opět otevřena dětská a umělá sportovní hřiště v obci. Přijďte využít těchto
sportovišť k vašim sportovním aktivitám. Hřiště nebudou otevřena z bezpečnostních důvodů
v době námrazy a trvalého deště.
Beseda na téma výstavby pěti větrných elektráren v k.ú. obce Vintířov. Termín besedy je
naplánován na 12. dubna 2022 od 16.00 hodin ve společenském sále restaurace
U Kahanu. Společnost meridian Nová Energie s.r.o., jejímž hlavním know-how je budování
obnovitelných zdrojů energie seznámí na besedě přítomné se záměrem vybudovat v blízkosti
vývojového centra BMW Group pět větrných elektráren. Cílem besedy je seznámení široké
veřejnosti s tímto záměrem, získání více informací k danému tématu, a hlavně možnost
vyjádřit se k záměru jako takovému. Věříme, že občané využijí této příležitosti a besedy se
zúčastní.
V letošním roce se uskuteční tradiční akce Čištění řeky Ohře. Hlavní den úklidu je plánován
na 2. dubna 2022. Jedná se již o 7. ročník akce, která se prvně uskutečnila v roce 2016. Akce
Čistění řeky Ohře je uskutečňována pod záštitou krajského sdružení MAS Karlovarského
kraje, kdy jde hlavně o ochranu přírody našeho regionu a ukázání vztahu k našemu prostředí.
Bližší informace na webových stránkách MAS Sokolovsko.
Obec Vintířov vyhlašuje výběrové řízení na pronájem bytové jednotky č. 12 v č.p. 181 ve
Vintířově. Byt. jednotka se nachází v přízemí, velikost bytové jednotky je 52,47 m2 - 0+2.
Podání žádosti: přihlášku si lze vyzvednout na Obecním úřadě Vintířov vždy v úřední dny.
Žádosti musí být doručeny na Obecní úřad nejpozději dne 21. dubna 2022 a musí být na
předepsaném formuláři, řádně vyplněné, včetně všech potvrzení a příloh (dle pravidel pro
přidělování byt. jednotek), musí být v uzavřené obálce s uvedením adresy žadatele a zřetelně
označené „Neotvírat – pronájem bytové jednotky v č.p. 181“. V okamžiku podání musí být
zaplacena vratná kauce 5 000,-Kč. K byt. jednotce se bude skládat kauce na budoucí
nájemné. Bližší informace na úřední desce a webové stránce www.vintirov.cz. Bližší
informace a formuláře poskytneme na obecním úřadě v kanceláři č.6.
Pomoc pro uprchlíky z Ukrajiny a jejich rodiny. Pokud se objeví záležitost, kterou nelze
řešit přes Koordinační centrum pro uprchlíky v KV areně, ve kterém jsou zastoupeni odborníci
ze všech oblastí, které je nutno vyřešit při vstupu do republiky, rádi Vám s řešením této
záležitosti pomůžeme na Obecním úřadu Vintířov. Nebojte se s námi spojit na telefonním čísle
352665416 nebo mailem www.vintirov.cz.
Sbírka pro Ukrajinu. Předání humanitární pomoci proběhlo ve čtvrtek 3. března 2022
prostřednictvím vintířovských hasičů v Sokolově. Díky Vám všem se podařilo shromáždit
pomoc, která byla odvezena celkem třemi plně naloženými hasičskými dodávkami. Dvě auta
plná lůžkovin, dek, nádobí aj. byla předána v místě SOTES, kde je shromaždiště pomoci pro
vybavení nouzového ubytování. Jedno auto plné hygienických aj. prostředků bylo předáno
v místě bývalých bezbariérových dílen v Sokolově, kde je k tomuto zřízeno shromaždiště
a odsud bude materiál převezen přímo na Ukrajinu. Děkujeme, že jste se do sbírky ve velké
míře zapojili! Je příjemné vidět, že ještě spoustu lidí dokáže pomoci a není jim osud jiných
lhostejný.
Na omezení provozu se musí připravit motoristé na silnici z Chodova do Karlových Varů
a zpět. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje tam předala staveniště pro
zahájení stavby „Modernizace mostu ev. č. 222-015 Mírová“. Jde o opravu mostu u areálu
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Lignety (v těsné blízkosti). Pro řidiče bude připravené mostní provizorium, provoz bude řídit
semafor. Práce podle všeho začnou v nejbližších dnech, dokončení se předpokládá
letos v září.
Pomoc pečujícím v rodinám, poradenství pro všechny. V naší obci mohou pečující rodiny
využít služby terénní odlehčovací péče, která je poskytována podle zákona o sociálních
službách lidem od 19 let výše trpícím nějakým zdravotním omezením. Službu nejen v rámci
Karlovarského kraje, ale i v jiných místech ČR poskytuje Global Partner. Více informací
o společnosti se dočtete na jejich webu: www.gp.cz. A v čem mohou být k dispozici? Od
pomoci s hygienou, přes zajištění chodu v domácnosti, tréninku různých schopností
a dovedností podle zájmu klienta, pomoci s vyřízením různých dávek, zajištěním
pomůcek, ale i třeba ve spolupráci s lékaři a jinými profesionály, nebo institucemi.
Pokud byste potřebovali pomoci s čímkoliv v sociálně zdravotní, občansko-právní, rodinné
oblasti, ať již v rámci sociálních dávek, důchodů, dluhů, zaměstnání, pomůcek a péče o své
blízké, přijďte se poradit s pracovnici Petrou Netrhovou, která bude přítomná 7. dubna 2022
od 14 do 17 hodin ve zdravotním středisku Vintířov (bývalá ordinace obvodního lékaře),
nebo si objednejte konzultaci na tel. 603 980 362, e-mail: petra.netrhova@gp.cz.

KULTURA:
❖ Dne 5. dubna 2022 od 17.00 hod. proběhne ve společenském sále restaurace U Kahanu
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přednáška Hanky (Bílkové) Macháčkové o své pouti do Santiaga de Compostela.
Vyprávění o této cestě shrnula do těchto slov: "Vyšla jsem ze svého domova ve Vintířově
a došla do Španělského Santiaga de Compostela. Šla jsem necelých šest měsíců, spala
převážně venku, potkala spousty lidí, zažila mnoho skvělých chvil, ale i zároveň strachů."
Vstupné: zdarma. Na tuto velmi zajímavou přednášku jste všichni srdečně zváni.
Dne 30. dubna 2022 od 17.00 hod. se uskuteční stavění máje, slet čarodějnic a následně
po setmění bude vypraven lampionový průvod. Akce proběhne v areálu před hasičskou
zbrojnicí, zde bude zahájen i lampiónový průvod. Hudba k tanci i poslechu a občerstvení
zajištěno. Lze opéct vuřta. Srdečně zve Sbor dobrovolných hasičů Vintířov.
Na 7. května 2022 je připraven zájezd „Hrnčířské trhy Beroun“. Výlet občanů na hrnčířské
trhy, které navazují na bohatou tradici berounského hrnčířství. Jarní Berounské hrnčířské trhy
jsou dvoudenní přehlídkou hrnčířských mistrů a řemeslníků, ale lze zde nakoupit i sazenice na
zahrádku. Tyto keramické trhy jsou proslulé také dobrým jídlem a pitím. K hrnčířským trhům
nerozlučně patří i pohodová vystoupení hudebních skupin. Přihlásit se na zájezd můžete na
OÚ Vintířov od 6. dubna 2022 od 16.00 hod. Odjezd z Vintířova je v 7.00 hod. od obchodu
Vintíř. Cena zájezdu 250 Kč.
Dne 16. dubna 2022 se na parkovišti POD VODÁRNOU ve Vintířově uskuteční akce
„Hledání velikonočního zajíčka“. Start je dle času uvedeného na vstupence. Akce zahrnuje
soutěže a zábavu pro děti. Milí rodiče, jestli se chystáte zavítat s Vašimi dětmi na akci Hledání
velikonočního zajíčka, prosím, vezměte s sebou vstupenku. Vstupenky v ceně 20 Kč budou
k dispozici v základní škole u paní učitelky Šimkové, na obecním úřadě u p. Pickové nebo si je
můžete koupit v MŠ u p. Erbertové. Jste srdečně zváni.

SPORT:
❖ Ve Sportcentru bude od 1. dubna do konce června 2022 probíhat akce 1+1 hodina

❖

aktivity zdarma. Akce platí na tyto sportovní aktivity: stolní tenis, bowling, squash, malý
squash. Pokud si zarezervujete a zaplatíte hodinu dané aktivity, budete mít další hodinu
zdarma. A současně s touto akcí bude probíhat akce o ceny (permanentka v hodnotě 1000 Kč
a věcná cena), a to v každém měsíci od 1. dubna do konce června 2022 ve sportovní
disciplíně bowling o nejúspěšnějšího hráče v daném měsíci. Pravidla soutěže budou
k dispozici ve Sportcentru Vintířov.
Fotbal:
I. A Třída - Jaro 2022
15.

2.4.

SO 16:30

B. Vintířov – Loko Karlovy Vary

16. 9. 4.

SO 16:30

Spartak Chodov - B. Vintířov

17. 17. 4. NE 17:00

SK Toužim - B. Vintířov

18. 23. 4. SO 17:00

B. Vintířov – FC Františkovy Lázně

19. 30. 4. SO 17:00

B. Královské Poříčí - B. Vintířov
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