
 
 

 

 

červen 2017                                                                      č.  97 

Ze zasedání Zastupitelstva obce Vintířov 

27. březen 2017 

 Kontrola usnesení z minulých zasedání 

Zastupitelstva obce. 

 Informace starosty obce o práci ZO a OÚ mezi 

zasedáními. 

 Projednání zápisu do kroniky obce za rok 2016. 

 Informace o činnosti MěPol.Chodov na katastru 

obce v roce 2016. 

 Nákup víceúčelového dopravního automobilu pro 

místní jednotku SDH a projednání a schválení 

stanovených podmínek. 

   Různé: 

 Krištof Ĺubomír, Vintířov 177, pronájem dvou částí 

p.p.č. 458/3 o výměře cca 80m – záměr pronájmu 

odsouhlasilo ZO/prodej zatím ne/ 

 Timko Petr, Vintířov 122 – žádost o převedení 

nájemní smlouvy na nebytový prostor na manželku 

Květu Timkovou od 1.4.2017/pronájem restaurace U 

KAHANU/ - ZO nemá námitek a souhlasí 

 dovolená v MŠ bude v letošním roce od 17.7. do 

13.8.2017 
 informace o odvozu nebezpečného odpadu z obce, 

který se uskuteční ve čtvrtek 13.4.2017 

 oddávající z obce Vintířov bude i místostarosta pan 

Marek Choc/viz matriční zákon/  

 informace o provozu sportovních hřišť v obci 

v letošním roce – tajemnice paní Picková 

 projednány předložené rozpočtové změny /viz 

podklady paní Šubrtové/ 

 odsouhlasen sponzorský dar ve výši 2 000.- Kč pro 

hornický spolek SOLLES v Chodově – viz žádost 

 informace k ptačí chřipce v KK a opatření 

veterinární správy ČR 

 odsouhlasen plán oprav v MŠ a ZŠ v době letních 

prázdnin 

 Popelková, Vintířov 169 – LAKOST CZ- změna 

způsobu podnikání – ZO nemá námitek 

 další zasedání ZO proběhne 26.4.2017 od 16.00 

v zasedací místnosti OÚ 

 

26. duben 2017 

 Kontrola usnesení z minulých zasedání 

Zastupitelstva obce. 

 Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi 

zasedáními ZO. 

 Stav a průběh akcí pro rok 2017 a příprava akcí pro 

další roky. 

 Kulturní akce v měsících 04 – 09/2017 a stav jejich 

přípravy. 

 Zpráva o činnosti TJ Baník Vintířov za rok 2016. 

 Projednání výsledku kontroly hospodaření a 

závěrečného účtu obce za rok 2016. 

   Různé: 

 projednání svodky událostí v obci MěPol.Chodov za 

03/2017 

 informace o odvozu nebezpečného odpadu z obce, 

který se uskutečnil 13.4 .2017 z obvyklých míst obce 

– odevzdány tuky, oleje, plechovky od barev ale i 

záležitosti, které se berou na našem obecním 

sběrném místě a tyto by měly patřit sem 

 informace o zahájení provozu sportovních hřišť 

v obci v letošním roce 

 informace o provozu lesoparku a zabezpečení údržby 

po dobu roku 2017 

 projednány předložené rozpočtové změny /viz 

podklady paní Šubrtové, které předložila tajemnice 

paní Picková/ 

 odsouhlasen sponzorský dar ve výši 2 000.- Kč pro 

uspořádání dětského dne 28.5.2016 – kynologický 

klub Stará Chodovská, paní Markéta Hauzrová – 

Kravařík a firmě Babybox, pana Ludvíka Hesse, 

Praha 10 – Hájek, taktéž 2 000.- Kč na instalaci 

dalšího Babyboxu a údržbu ostatních v našem 

regionu, vznesena připomínka k možnostem 

uvedených darů i pro památky v regionu – ano 

v rámci stanoveného rozpočtu a se všemi 

náležitostmi/žádost a sepsání darovací smlouvy/ 

 záměr pronajmout (propachtovat) část pozemku 

parc.č. 520/6 o výměře cca 300 m2, narovnání stavu, 
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pozemek užíván - není připomínek ze strany členů 

ZO 

 otázka místní pošty – stanovisko obce bude 

projednáno a vydáno na dalším zasedání ZO 

5.6.2017 

 4.5.2017 se uskuteční zápis dětí do MŠ Vintířov pro 

roky 2017/18 v době od 9.00 – 15.00 

 při zápisu žáků pro 1.ročník do ZŠ bylo celkem 

zapsáno 19 žáků, podle předpokladu vypadá, že do 

1.ročníku školního roku 2017/18 nastoupí 

pravděpodobně 18 žáků 

 žádost o posouzení stavu zátěžového koberce ve SC 

čp.57 a jeho případná výměna, společně s tímto 

posoudit i závěsy v koupelnách – posoudí starosta, 

místostarosta, tajemnice a správce SC čp.61 

 příprava návrhu vkladu vodárenského majetku 

6.etapy výstavby RD do společnosti Sokolovská 

vodárenská s.r.o. po kolaudaci 

 informace tajemnice o výsledku dražby čp.54, 

přilehlých pozemků a garáže na p.p.č.73/15 

 informace pana Muchky o společném cvičení 

jednotek HZS Karlovarského kraje „LUXOR 2017“ 

ve městě Ostrov nad Ohří, ve dnech 20. a 21.5.2017, 

kterého se zúčastní i naše jednotka 

 schválení návrhů na rozdělení HV ZŠ a MŠ Vintířov 

za rok 2016 – vše do rezervního fondu 

 žádost firmy THT Polička o zapůjčení hasičského 

auta CAS 30 SCANIA, na výstavu PYROS Brno, 

která se bude konat ve dnech 31.5. – 3.6.2017 – ZO 

souhlasí a pověřuje pana Muchku vyřídit záležitost 

se zástupci uvedené firmy, ze strany obce se zúčastní 

minimálně 2 zástupci SDH 

 ZO bylo stanoveno utvoření 3-4 členné skupiny 

zastupitelů, která připraví v obci náměty na 

vytvoření kulturních památek, složení připraví paní 

Mgr. Šimková/kaplička – zvon, oltář, hodiny na 

budově OÚ, čert u balvanů na vodárně atd./ 

 pronájem dvou částí pozemku parc.č.458/3, cca 

80m2 p. Lubomíru Krištofovi, Vintířov 177 za 

účelem zahrady k rodinnému domu na pozemku 

parc.č. 458/71 Vintířov 

 žádost paní Popelkové – neprojednáno a 

jednomyslně podána výpověď z pronájmu z části 

čp.169, z důvodu hrubého porušení nájemní smlouvy 

neplacením nájemného již poněkolikáté a 

opakovaně, při kontrole bylo zjištěno, že není 

provedena úhrada pronájmu za měsíce 03 a 04/2017 

 přepis nájmu restaurace v č.p. 24 z Petra Timka, IČ 

11388617 na Květa Timková, IČ 05973091 
 záměr pronajmou části pozemku parc.č. 372/1 

s využitím zahrada (část v současné době užívána a 

část uvolněna k dalšímu pronájmu). 

 ZO projednalo a schválilo zadávací dokumentaci 

včetně příloh, na veřejnou zakázku „Pořízení devíti 

/9/nových dopravních automobilů do vybavení 

jednotek SDH obcí“, kterou zaslala obci k 

projednání paní Zuzana Valníčková z agentury 

projektového a dotačního managementu 

Karlovarského kraje 

 další veřejné zasedání ZO bude namísto 19.6.2017 

,z důvodu nepřítomnosti několika zastupitelů 

v uvedený termín, již 5.6.2017 

 od 1.6.2017 přistoupí obec k organizování veřejné 

služby 

 sepsání smlouvy o přezkumu hospodaření obce s 

auditorem ing. Grossem z Karlových Varů pro rok 

2017 

 

5. červen 2017 

 Kontrola usnesení z minulých zasedání 

Zastupitelstva obce. 

 Informace starosty obce o práci ZO a OÚ mezi 

zasedáními. 

 Stav a průběh akcí pro rok 2017 a příprava akcí pro 

další roky. 

 Volby do parlamentu v říjnu 2017. 

 Informace o přípravě a průběhu kulturních akcí na 

měsíce 06 – 10/2017 

 VH a výroční zpráva Vintířovské teplárenské a 

majetkové s.r.o. za rok 2016. 

 Zpráva ředitelů školských zařízení o průběhu o 

průběhu školního roku 2016/17. 

   Různé: 

 informace a stanovisko obce Vintířov k dopisu ve 

vztahu k poštám v malých obcích, podaná zástupcům 

obce paní Šaškovou, pracovnicí vedení České pošty 

– ZO jednohlasně odmítá přeměnu dobře fungující 

pobočky České pošty a.s., v naší obci na Poštu 

PARTNER, která by měla být provozována třetí 

osobou  

 předložena svodka MěPol. Chodov za 04 a 05/2017 

 mateřská škola a informace o zápisu  – v 1. a ve 

2.třídě bude celkem 42 dětí, přednost budou mít 

vintířovské děti, dále předškoláci a matky po MD , 

které nastupují do zaměstnání 

 odvoz NO z obce dle stanoveného plánu společnosti 

Sokolovská skládková s.r.o. 

 MŠ a ZŠ Vintířov – předloženo čerpání rozpočtu za 

1-3/2017 – ZO bere na vědomí  

 jednohlasně odsouhlaseny -  navržená odměna 

starostou panem Ošeckým  pro ředitelku ZŠ 

z prostředků kraje, ředitelka rozdělí zbytek 

prostředků mezi své podřízené 

 firma CATR a již položené kabelové rozvody pro 

kamerový systém, kabelovou televizi a internet 

v obci – prozatím  I.etapa a dále bude zpracována i 

stará obec – záležitost zatím pozastavena a bude 

dořešena až po schůzce se zástupci ČEZ 

 zahájit přípravu na stavební úpravy ZŠ a MŠ v roce 

2017 – proběhlo v obou zařízeních mapování akcí 

 informace pana místostarosty Choce o stavu 

obecních www stránek 

 žádost o sponzorský dar „Linka bezpečí, Ústavní 95, 

Praha 8“ – ZO jednohlasně odsouhlasilo 2 000.- Kč, 

oproti požadovaným  7 500.- Kč a FOND 

ohrožených dětí 500.- Kč 

 stížnost paní Kousalové a Reichlové, Vintířov čp.18 

a 19, ze dne 16.5.2017, na zápach z firmy LIAPOR 

ve 20.týdnu 2017- podána informace o řešení dne 

19.5.2017 za účasti zástupce firmy LIAPOR 

ing.Krossla 

 stížnost pana Otty na sekání trávy kolem domu    

172-3 – vyřízeno při osobním jednání 

 informace o návrhu  změny ÚP v západní části obce 

– viz jednání s ing. Pöpperlem z SU a.s.Sokolov dne 
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26.5.2017 – ZO nemá připomínek a jednohlasně 

souhlasí 

 informace o možnosti zapůjčení kompostérů pro 

občany, ke kompostování biologicky rozložitelných 

odpadů rostlinného původu – viz leták Mikroregionu 

Sokolov – východ -  

 Lánský Petr ml.- dovoz a urovnání ornice na 

zahrádce, kterou obec díky pokládce kanalizace 

rozjezdila 

 otázka navýšení rozpočtu u akce „Vybudování 

přípojky vody pro RD na parcelách 475 a 288/2 

v k.ú.Vintířov“, kde oproti zamýšlené vodě pro pana 

Műllera Martina se tato akce na základě zájmu 

dalších stavebníků navýšila o položení další roury na 

tlakovou kanalizaci, předizolované potrubí v místě 

přechodu přes rýhu a z podnětu VaK Karlovy Vary 

musely být zvoleny i kvalitnější roury /původní cena 

s DPH 991,639.- Kč se zvedla na 1 601 845.- Kč/ - 

ZO souhlasí s navýšením ceny a úpravy projektu 

před dokončením stavby 

 odsouhlasilo záměr změny nájemce v 

provozovně čp.57 ze současné fyzické osoby na 

právnickou osobu Zahradnické centrum Letokruh, 

s.r.o., ve kterém je jedinou jednatelkou a 

společníkem Ing. Jana Vajsbergerová (současná 

nájemkyně) 

 odsouhlasilo pronájem části pozemku parc.č. 520/6 o 

výměře 297 m2 v k.ú. Vintířov u Sokolova, pan 

Václav Kabourek, Jiráskova 779, Chodov 

 výpověď z pronájmu rest. U KAHANU – paní 

TIMKOVÁ Květa, Vintířov 122, - ZO bere na 

vědomí a bude vypsáno výběrové řízení 

 žádost paní Popelkové o zrušení výpovědi pronájmu 

části objektu čp.169 ze strany obce – ZO nesouhlasí 

a trvá na svém rozhodnutí 

 žádost ředitelky MŠ Vintířov o schválení volna pro 

pracovníky a školáky  tohoto zařízení na den 

7.7.2017/pátek/ - ZO souhlasí 

 žádost firmy CATR s.r.o. o umístění reklamy v obci 

– tak, jak bylo ZO podáno není možno akceptovat a 

je nutné žádost blíže specifikovat 

 místostarosta pan Choc podal informaci o 

opatrovanci obce panu Josefu Jakubkovi v záležitosti 

dědictví po zemřelém otci – ZO bere na vědomí 

 otázka nabídky mobilního rozhlasu pro obec – ZO 

nesouhlasí 

 žádost pana Rygara a některých dalších zahrádkářů o 

pokácení a případnou prořízku nebezpečných stromů 

ze západní strany zahrádkářské kolonie a garáží – 

ZO nemá námitek a provede se v době vegetačního 

klidu

 

 

 

 

Oznámení o plánovaném přerušení dodávek elektřiny 

Upozorňujeme naše občany, že ve dnech 20. a 27. června 2017 bude v některých odběrných místech 

naší obce přerušena dodávka elektřiny, viz rozpis pod textem. Firma ČEZ Distribuce a.s. provádí 

v naší obci obnovu a modernizaci stávající ele. sítě a to samozřejmě nelze provádět bez potřebného 

vypínání. Časový rozsah přerušení dodávek je stanoven na nezbytně nutnou dobu. Po oba tyto dny 

bude bez dodávek elektřiny celé sídliště panelových domů, část spodní obce, budova restaurace          

U Kahanu, pošta, Sportovní centrum, polyfunkční domy,  atd..  

                                                                                                            

                                                                                                                                                    

Rozpis jednotlivých přerušení: 

 

- 20.06.2017 (07:30 - 17:30) - rozpis odběrných míst – Vintířov - č.p.:/ č. orientační 

 
 2/2, 4/4, 8/8, 12/12, 14, 15/15, 20/20, 21/21, 22/22, 23/23, 24/24, 25/25, 26/26, 27/27, 28/28, 29/29, 30/30, 31/31, 32/32, 

33, 34/34, 35/35, 36/36, 61, 72, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 

166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 172/172, 173, 174, 175, 176, 181, 182, 182/182, 183, 183/183, 193 
 

 

- 27.06.2017 (07:30 - 17:30) - rozpis odběrných míst – Vintířov – č.p.:/ č. orientační 

 
 2, 2/2, 4, 4/4, 7, 8/8, 9, 11, 12/11, 12/12, 14, 15, 15/15, 20/20, 21/21, 22/22, 23/23, 24/24, 25/25, 26/26, 27, 27/27, 28, 

28/28, 29/29, 30, 30/30, 31, 31/31, 32, 32/32, 33, 34/34, 35, 35/35, 36/36, 40, 41, 42, 47, 50, 56, 59, 61, 62, 65, 67, 72, 

86, 87, 100, 117, 130, 135, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 

166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 172/172, 173, 174, 175, 176, 178, 181, 182, 182/182, 183, 183/183, 193 
 

 

                                                                                                                   Děkujeme za pochopení. 



 

3 

Činnost bytové správy za rok 2016 

 
 

K 31.12.2016  má obec Vintířov ve správě 228 bytových jednotek, z toho je 176 bytů v osobním vlastnictví (Společenství 

vlastníků jednotek)  a  52 bytů v majetku obce Vintířov. Všechny bytové jednotky jsou obsazené, pouze byt č.p. 111/2 

zůstává zatím volný. Objekt č.p. 179, kde bylo 8 "holobytů", byt správce a ubytovna, bude v roce 2017 rekonstruován      

a vzniknou zde nové bytové jednotky.  

 

 

Byty v majetku obce. 

 

Pohledávky v nájemních bytech činí ke konci roku 2016 částku  370.844,-  Kč.  

Oproti loňskému roku je dluh výrazně nižší, neboť staré a nevymahatelné pohledávky byly počátkem roku 2016 

odepsány. 

 

Nové pohledávky nevznikají. Většina současných nájemních smluv je na dobu určitou a v případě špatné platební 

morálky by nájemní smlouva nemohla být prodloužena. 

  

V průběhu roku 2016 se v obecních bytech prováděla pouze běžná údržba bytových jednotek  

a výměna dalších dosluhujících sporáků.   

 

 

Byty ve správě  - Společenství vlastníků jednotek ve Vintířově (SVJ).  

 

Obec Vintířov má ve správě 9 společenství vlastníků jednotek (dále jen SVJ), kterým vedeme účetnictví a zajišťujeme 

pravidelné revize, požadované opravy, dohlížíme na platební morálku jednotlivých vlastníků bytů vůči SVJ, a další 

činnosti, které jsou uvedeny v Mandátní smlouvě. 

 

Platební morálka některých členů SVJ je špatná a několik vlastníků již přišlo v dražbě o své byty. 

Byty skupují většinou realitní společnosti, které pak tyto byty výhodně pronajímají.  

 

 

Vintířovská teplárenská a majetková s.r.o..  

 

Cena tepla za rok 2016 byla vykalkulována dle skutečných nákladů na 481,29 Kč/ GJ s DPH. 

Předběžná cena pro rok 2016 byla vykalkulována na 494,29 Kč, ale díky nízkým nákladům na opravu rozvodů tepla         

a teplé vody je výsledná cena za 1 GJ o 13,- Kč nižší. 

 

Předběžná kalkulace ceny tepla pro rok 2017 je 494,29 Kč/GJ s DPH. 

 

Počet odběratelů tepla a teplé vody zůstává stejný: 9 SVJ, SBD Rozvoj Sokolov,  

MŠ Vintířov, ZŠ Vintířov a obec Vintířov (byty a nebytové prostory).   

 

                              

                23.02.2017 

 

 

                                                                                                                                      Jana Češková 

                                                                                                                            Odbor správy majetku obce             

                                                                                               

 

 
 

 

 

Odstávka dodávky tepla ze Sokolovské uhelné a.s., divize Energetika Vřesová, se v letošním roce 

2017 uskuteční  od 5.7. – 15.7.2017 
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Provozní řád sběrného místa 

Umístění: areál Technických služeb č.p.111 a areál sběrny surovin č.p.186. 

 

Majitel zařízení: 
Obec Vintířov 

Zastoupená starostou obce Jiřím Ošeckým 

Vintířov č.p.62 

IČO: 00259 641 

tel. 352 665 416                                              

Odpovědná osoba na stanovišti: Tokár Vilém (č.p.111) a Mühlhauser Martin 

(č.p.186).  

 

Z důvodu maximálního využití nádob na tříděný odpad prosím sešlapujte 

PET lahve a papírové kartony. Pomůžete tím zamezit povalování se 

odloženého tříděného odpadu u těchto nádob a také nemusí docházet k 

zbytečnému navyšování nákladů na svoz tříděného odpadu. Děkujeme. 
 

Provozní doba stanoviště: 
Pondělí a středa od 14:30 - 17:00 hod. 

Sobota od 9:00 - 11:30 hod. 

 

Sběrné místo je určeno pouze pro fyzické osoby, které jsou přihlášeny k trvalému pobytu v obci Vintířov a mají zaplacen 

poplatek za odvoz odpadu. 

Ve sběrném místě se ukládají pouze velkoobjemové složky komunálního odpadu, které nepatří do nádob na směsný 

komunální odpad, jako např.: koberce, nábytek, matrace, atd. Zvlášť se zde třídí a ukládá  biologický odpad (tráva, listí, 

větve, hnůj), železný odpad a pneumatiky. 

 

Ve sběrném místě č.p. 111 lze bezplatně také odevzdat vysloužilé elektrozařízení a to jak fyzickými tak právnickými 

osobami bez nutnosti trvalého pobytu v obci Vintířov. 

Je zde umístěn tzv. E-domek firmy ASEKOL, do kterého lze ukládat použité televizory, radia, monitory, výpočetní 

techniku, spotřební elektroniku, akumulátory a jiné. 

Dále je zde místo zpětného odběru firmy ELEKTROWIN,  kde lze odevzdat velké a malé domácí spotřebiče (ledničky, 

pračky, vysavače, mikrovlnné trouby a jiné) a také elektrické nářadí a nástroje (vrtačky, brusky, sekačky a jiné), zářivky, 

domácí elektrospotřebiče a jiné). 

Také je zde místo zpětného odběru firmy EKOLAMP, kde můžete odevzdat trubicové zářivky, úsporné zářivky                

a výbojky. 

POZOR: veškeré elektrozařízení musí být kompletní!!! 

Nově můžete ve sběrném místě Technických služeb odevzdat použité stolní oleje a to v uzavřených kanystrech nebo PET 

lahvích.  

Nevybírá se: 

nebezpečný odpad (oleje, barvy, akumulátory, chemikálie, a jiné). Tento odpad bude i nadále svážen 2x ročně (duben, 

říjen) ze stanovených míst v obci.  

stavební odpad (suť, zdivo, beton a jiné). Tento odpad lze odvést přímo na skládku SUa.s.,p.n. ve Vřesové nebo domluvit 

odvoz u Chotes Chodov s.r.o. na tel.:352 352 402. 

 

Ceník: 
Pneumatiky: Motocyklové          1ks/20,-Kč                            

        Osobní           1ks/25,-Kč       Osobní pneumatika + disk       1ks/50,- Kč  

        Dodávkové ,,C“      1ks/60,-Kč       Dodávkové“C“       + disk       1ks/140,- Kč 

                           

 

Ostatní komodity: zdarma 

Odpovědná osoba je oprávněna vyzvat občana k předložení občanského průkazu z důvodu zjištění místa bydliště. 

Ukládání odpadu je prováděno přímo zákazníky. Odpady budou tříděny do příslušných kontejnerů dle druhu a pokynů 

odpovědné osoby stanoviště. Ukládání odpadu před stanovištěm a jeho okolí je zakázáno!!! 

Celý objekt je střežen kamerovým systémem!!!                        
  

                                                                                                                                  Ve Vintířově dne 1.6.2015. 
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Ze školských zařízení 

                                           

                                        Základní škola                                           

 

Návštěva stacionáře Chodov  

19. dubna 2017 se 4. a 5. ročník zúčastnil besídky stacionáře Mateřídouška v Chodově. Počasí nám tentokrát moc 

nepřálo, byla zima a foukal studený vítr. Na cestu jsme se museli teple obléknout, protože do Chodova se šlo pěšky. Ve 

stacionáři bylo jako obvykle spousta lidí. Naše dětičky měly vyhrazená místa vpředu. Po milém přivítání p. ředitelky Bc. 

Věry Bráborcové se předvedly klienti Mateřídoušky. Zpívalo se spousta známých i neznámých písniček a jedna 

z klientek doprovodila zpěv dokonce i tancem. Poté si mohli i hosté vybrat píseň dle vlastního výběru. Po opět velice 

vydařené besídce, při které některým ukápla i slzička, se děti odebraly do rychlého občerstvení na náměstí. Zde zaplnily 

na delší dobu okýnko a s plnými bříšky je čekala cesta zpátky do Vintířova. I přes nepřízeň počasí se všem zúčastněným 

tento výlet moc líbil. 

             Jitka Drofová 

 

Projekt Děti šetří přírodu  

12. dubna 2017 se 4. ročník zúčastnil besedy a exkurze v rámci projektu DĚTI ŠETŘÍ PŘÍRODU. Akci pořádal Spolek 

při DDM Bludiště v Chodově. Děti se nejprve podívaly do chodovského sběrného dvora, kam putuje vytříděný odpad 

z kontejnerů a kde lidé mohou odkládat další vybrané odpady. Poté navštívily děti čistírnu odpadních vod, kde si krok za 

krokem prošly cestu znečištěné vody až po její vyčištění a vypuštění do potoka. Posledním stanovištěm byla nedaleká 

skládka odpadů SATER, kde se dvěma šťastlivcům poštěstilo svézt se kompaktorem – vozem, který válcuje a rozhrnuje 

odpad. Kromě poznání a zážitků si děti odvezly také drobné dárky od milé paní lektorky S. Volkové, která je po celou 

dobu provázela. 

          Jaroslava Kačírová 

 

Notes strážníka Pavla – dopravní výchova 

V tomto školním roce k nám celkem 4x zavítal pan Staněk, preventista kriminality při Městské policii v Chodově. Děti 

získávaly v rámci těchto návštěv velmi poučné znalosti i dovednosti z oblasti prevence bezpečnosti v silničním provozu     

i mimo něj.  

Celý rok nás provázel pracovní sešit – Notes strážníka Pavla, do kterého si děti své poznatky zapisovaly. Tyto návštěvy 

byly vždy oživujícím a motivačním prvkem vyučování, na který se děti velmi těšily. Nutno dodat, že pan Staněk má svůj 

program opravdu pečlivě promyšlený a děti umí zaujmout. Moc děkujeme a těšíme se, že v příštím roce budou tyto 

důležité lekce pro život pokračovat. 

             Nina Kačírová 

 

Čtenářská soutěž 

Ve středu 26.4.2017 se na naší škole tradičně konala čtenářská soutěž. Letos v duchu Japonska. Celou čtenářskou soutěží 

provázel mistr=učitel a geisha. Nejen děti, ale i rodiče si připomněli a osvojili terminologii Japonska a jejich kulturu. 

Mezi nejlepší čtenáře v první třídě patřila 1. Kačenka Sloupová, 2. Anetka Cinová a 3. Vašík Hofmann. Ve druhé třídě se 

na 1. místě umístil Ondrášek Malčánek, 2. Jiřík Kopecký a na 3. místě Natálka Dejlová. Ve třídě třetí se na 1. místě 

umístil Martínek Kovařčík, 2. Adámek Demeter a na 3. Páťa Chaloupek. Ve čtvrté třídě si vybojovaly 1. místo Hanička 

Podroužková, 2. Petruška Varaďová a na 3. místě Markétka Skalická. V páté třídě byla na 1. místě Terka Kotová,           

na 2. Terka Čadková a na 3. Péťa Pavlík. Všem čtenářům gratulujeme  

                                                                                                                                              Mgr. Petra Šimková 

 

 

„Expedice Horní Blatná“- díl čtvrtý 

Již počtvrté jsme s žáky 4. a 5. ročníku vyrazili na několikadenní školní výlet do Horní Blatné, tentokrát se zaměřením na 

historii důlní činnosti v Krušných horách. Získané poznatky jsme si „upevňovali“ během dlouhých turistických výšlapů 

po krásné, avšak leckdy drsné přírodě Krušných hor (z čehož měli největší radost majitelé chaty, ve které jsme byli 

ubytovaní – viděli nás jen u snídaně, oběda a večeře – prý ideální hosté:-). Navštívili jsme také Muzeum těžby cínu 

v Horní Blatné, kde se dozvíte mnohé i o bohaté historii tohoto horského městečka. Pečlivé naslouchání výkladu se poté 

hodilo pro orientační „běh“ spojený s vědomostním kvízem. Neboť byl již předem avizovaný skrytý poklad, dali si 

všichni záležet, aby „orienťák“ nezakončili např. u sousedů v Německu, ale na správném místě určení, tedy na 

Blatenském vrchu. Všem se to povedlo, tudíž jsme následující den odjížděli domů v plném počtu, ve zdraví                   

a s pocitem, že to byl další „parádní“ výlet. 

                                    Za 4. a 5. ročník Mottlová Klára 
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Testování žáků 5. ročníku 

V pátek 26. 5. 2017 bylo ukončeno celostátní výběrové zjišťování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních 

škol, kterého se naše škola zúčastnila, na základě výběru České školní inspekce. Na děti čekaly tři onlineové testy, a to 

z oblasti Člověk a jeho svět, matematiky a cizího, tj. anglického jazyka. Onlineové testy z oblasti Člověk a jeho svět (Vl, 

Př) a matematiky byly pro děti poměrně obtížné co do čtenářské gramotnosti, kladení otázek, problémových úkolů            

a  řazení událostí  dle časové či  obsahové posloupnosti.  Odpovídají tomu i dosažené výsledky žáků a žákyň, které slouží 

především jim samotným a nám, pedagogickým pracovnicím, jako zpětná vazba,   námět a doporučení pro další zacílení 

postupu a práce při  osvojování  si dovedností, znalostí a vědomostí samotnými žáky a žákyněmi. Test z anglického 

jazyka byl zaměřen především na práci s vyslechnutým textem a k němu se vztahujícím úkolům. Dle slov dětí byl pro ně 

test z cizího jazyka o dost jednodušší než předchozí dva absolvované testy. Každá zkušenost se cení a prospívá k 

 dalšímu zdokonalování se a ponaučení se z předchozích chyb… 

 

                            Za „testované“ Mgr. Simona Chaloupková, DiS. 

 

 

Výlet 1. ročníku do Horní Blatné 

Společně jsme se vydali s první třídou na školní výlet na Horní Blatnou. Výletu jsme se zúčastnili od 9. - 12. května 

2017. Celý výlet jsme šli po stopách skřítka ,,Vlčínka“a místního ,,Blatosaura“. Navštívili jsme místní rozhlednu a Vlčí 

jámy. Počasí nám přálo, i když první den jsme měli ještě sníh… Moc se nám líbilo a budeme se těšit zase na další školní 

výlet ve druhé třídě 

                                   Mgr. Petra Šimková, třídní učitelka a asistentka Petra Plasová 

 

 

Oslava Dne dětí  

Ke dni dětí jsme našim žákům připravily velké překvapení – Cestu za pokladem, která se uskutečnila na Vodárně. 

Všichni byli rozděleni do deseti skupin. Jejich úkolem bylo projít několik stanovišť a plnit zajímavé úkoly. Pokud úkol 

správně splnili, dostali písmenko, ze kterého složili slovo – místo, kde se poklad nachází. Na konci cesty čekali hasiči       

a připravený oheň, kde si děti opekly vuřty. 

            Mgr. Kindlová Monika 

 

  

 

 

Plánované akce ZŠ Vintířov 6/2017 

 7. 6. 2017 praktický cyklistický výcvik – lesopark Vintířov 

 13. 6. 2017 výlet Praha Vyšehrad + plavba po Vltavě (3. – 5. ročník) 

 26. 6. 2017 výlet ZOO Praha (1. a 2. ročník) 

 29. 6. 2017 poslední zvonění – loučení žáků 5. ročníku 

 30. 6. 2017 předání vysvědčení, ukončení školního roku 

Mgr. Marcela Kokešová, ŘŠ 

 

 

 

Zahájení nového školního roku 2017/2018 

Nový školní rok 2017/2018 bude zahájen dne 4. 9. 2017 (pondělí) v 8.00 v parku u Základní školy Vintířov. Srdečně 

zveme také rodiče a rodinné příslušníky nových prvňáčků.             

   

                                                                                                                    Mgr. Marcela Kokešová, ŘŠ 

 

 

Poděkování 

V závěru školního roku 2016/2017 bych chtěla poděkovat všem pedagogickým i provozním zaměstnancům ZŠ Vintířov 

za jejich celoroční nelehkou práci. 

Zároveň děkuji zaměstnancům MŠ a ŠJ, místním organizacím i členům školské rady za spolupráci s naší školou. 

Mé poděkování patří také zástupcům našeho zřizovatele – OÚ Vintířov za velkou podporu rozvoje školství a vzdělávání. 

Všem našim žákům i občanům Vintířova přeji hezké léto plné sluníčka a pohody.    

     

             Mgr. Marcela Kokešová, ŘŠ                                                                                            
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           PŘEDPRÁZDNINOVÉ OBDOBÍ V NAŠÍ ŠKOLCE 

 

 

 

 

Čas letních prázdnin se kvapem blíží, sluníčko konečně přidává na intenzitě a my se s dětmi v naší mateřské škole těšíme 

z krásně prosluněných dnů, které trávíme na školní zahradě nebo v blízkém okolí Vintířova. 

Jsme rádi, že náš zřizovatel se postaral o krásné oplocení celého školního areálu. Doufáme, že dostatečně vysoký plot       

a pevná podezdívka zabrání nejen nájezdům divokých prasat, ale též nenechavcům, kteří často lezli přes náš starý plot      

a ničili co se dalo. 

 

Prázdniny jsou za dveřmi a my chystáme poslední akce tohoto školního roku. Mezi ně patří oslava MDD / 1.6.2017 /, 

školní výlet na ekofarmu Kozodoj / 19.6.2017 /poslední zvonění předškoláků a rozloučení se školním rokem. Těmito 

akcemi završíme školní rok a zahájíme omezený prázdninový provoz, ve kterém bude z důvodu čerpání dovolených 

pedagogických zaměstnankyň v provozu pouze jedna třída. 

 

V období 17.7. – 11.8.2017 pak bude MŠ úplně uzavřena. V této době budou ve vnitřních prostorách budovy probíhat 

rekonstrukce, opravy a malování některých prostor.  

Prázdninový provoz bude zahájen 14.8.2017. 

 

 Od 1.9.2017 zahájíme úplný provoz a současně s ním nový školní rok 2017/18. 

Pro nový školní rok je zatím přihlášeno 42 dětí.  Rodiče, kteří ještě váhají s přihlášením svého dítěte k nám do naší MŠ 

mají možnost ještě vše zařídit. 

 

Dále připomínáme rodičům dětí, kteří ve školním roce 2017/18 dovrší pěti let je předškolní docházka povinná.  

Do začátku nového školního roku je ještě dost času  a proto teď musím vyjádřit  poděkování za spolupráci v tomto 

školním roce - zejména našemu velmi vstřícnému zřizovateli v čele s panem starostou J.Ošeckým, celému pedag. sboru 

ZŠ-Vintířov pod vedením Mgr. M.Kokešové, podnikatelům obce Vintířov, kteří nás podporovali v době chystání různých 

akcí školy, všem rodičům, kteří s námi ochotně spolupracovali . 

Za sebe ale zejména za celou školní jídelnu chci poděkovat všem důchodcům, kteří se u nás stravovali, popřát jim klidné 

a teplé léto a hlavně příslib, že jídelna kromě její výluky v termínu 17.7. -11.8.2017 bude opět otevřena a připravena 

chystat jim jejich oblíbené  dobroty. 

 

Poděkování za spolupráci patří též všem sportovním oddílům, kteří navštěvují naší krásnou tělocvičnu a propagují tak 

nejen zdravý životní styl, ale zejména upozorňují na to, že i tak malá obec jako je Vintířov může mít možnost 

sportovního vyžití na úrovni. 

Opakuji se, ale za vše můžeme děkovat zastupitelstvu Obce Vintířov v čele s naším panem starostou. 

 

 

                                                             Tak krásné léto všem ! 

 

                                                                                                                Za kolektiv MŠ-Vintířov Štafková Zdeňka 

 

Vítání občánků 2017 

V letošním roce 2017 se v sobotu 25. listopadu od 14.00 hodin uskuteční ve 

společenském sále restaurace U Kahanu, tradiční vítání nově narozených občánků. 

Maminky, tatínkové a jejich nejsladší ratolesti se zde sejdou a budou slavnostně přivítáni. Každé děťátko dostane od obce 

malý dárek a pamětní list. S této slavnostní chvilky budou pořízeny i fotografie, některé obdrží rodiče a další budou 

založeny do knihy vedené obcí s názvem „ Kniha zápisů do života“. S ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů je potřeba, aby zákonní zástupci jejichž děťátko se narodilo od 15.11.2016, ještě nebylo přivítáno, má 

trvalý pobyt v obci a máte-li zájem se zúčastnit vítání občánků v listopadu 2017, abyste se dostavili na obecní úřad      

a zde toto nahlásili vyplněním příslušného formuláře. 

 

       Formulář je možno si vyzvednout na obecním úřadě, případně stáhnout na webových stránkách obce. 
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Zájezdy v období 06 – 09/2017 

                                                                       CHODSKÉ SLAVNOSTI 
  

Zveme naše občany na kulturní zážitek, na který se vydáme v sobotu 12. srpna 2017. Budeme 

mít možnost se podívat a zažít, jak probíhají jedny z největších národopisných slavností v České 

republice, nazvané „ Chodské slavnosti“ v Domažlicích. Tyto slavnosti byly založeny již v roce 

1955 a navazují na tradiční svatovavřineckou pouť. V posledních létech je kladen stále větší 

důraz na folkloristické pořady. Chodské písničky, tance, lidová vyprávění i ukázky lidové 

tvořivosti a především velký počet pouťových 

stánků s výrobky a občerstvením lákají do 

Domažlic stále více návštěvníků. Obdobný 

zájezd byl pro občany Vintířova pořádán již před dvaceti léty a 

zúčastnilo se ho téměř sto spokojených účastníků. Při zpáteční cestě se 

zastavíme ve vyhlášené a oblíbené restauraci „Ve Skále“ v pivovaře v 

Chodové Plané. 

 

                

                     Termín: sobota 12. srpna 2017 

 

             

 

 

Cena zájezdu je 250,- Kč a přihlášky se přijímají od 14. června 2017 od 15:30 hodin na našem obecním úřadě v 

kanceláři č. 6 u paní Pickové. 

 

 

                                                                        

 

  

 

TŘÍDENNÍ ZÁJEZD PRO OBČANY DO OBLASTI „ VYSOČINA“  
 

 

  

 

Obec pořádá pro své občany v termínu (čtvrtek) 28.9. – (sobota) 30.9.2017 třídenní poznávací zájezd do oblasti 

Vysočina – Nové Město na Moravě. Českomoravská vrchovina, 

lidově zvaná Vysočina, je mírně zvlněná krajina na pomezí 

historické zemské hranice Čech a Moravy. Je to oblast nádherné, 

ale zároveň i drsné přírody. Především turisticky nejvíce 

využívanou oblastí jsou Žďárské vrchy, které budou naším 

dočasným domovem. Prohlédneme si krásnou a zachovalou 

přírodu, historická města, četné památky a nadýcháme se 

čerstvého vzduchu. 

 

Cena zájezdu je 1.500,- Kč na osobu a musí být uhrazena při 

odevzdání přihlášky. V ceně zájezdu je doprava, ubytování, 

polopenze, pojištění, průvodcovské služby a vstupné do 

navštívených objektů. Přihlášky se přijímají od 14. června 2017 

od 15:30 hodin na našem obecním úřadě v kanceláři č. 6 u paní 

Pickové. 

 

                                             

                                               Všem účastníkům přejeme šťastnou cestu a pěkný zážitek. 

Program: CHODSKÉ SLAVNOSTI 

7.15 přistavení autobusu 

7.30 odjezd z Vintířova 

10.00 Domažlice Chodské slavnosti 

14.00 odjezd z Domažlic 

15.30 Chodová Planá restaurace “Ve Skále“ 

17.30 odjezd z Chodové Plané 

19.00 plánovaný příjezd do Vintířova 

Program: VYSOČINA 

čtvrtek 28.9.2017 

7.00 Odjezd z Vintířova 

13.00 Zelená  Hora, poutní kostel, prohlídka 

14.30 Nové Město na Moravě 

15.30 Biatlonový areál Vysočina  

17.00 Penzion „Pavla“ Vlachovice, ubytování 

pátek 29.9.2017 

9.00 Odjezd 

10.00 prohlídka skanzenu Veselý kopec 

14.00 prohlídka zábavného parku Peklo Čertovina  

16.00 turistické středisko Tři studně 

17.00 penzion Pavla 

sobota 30.9.2017 

8.30 odjezd 

10.00 Nové Hrady, prohlídka zámku  

13.00 Pardubice, Globus, zastávka na oběd 

18.00 Plánovaný návrat do Vintířova 

http://www.chodovar.cz/id1032cz-o-restauraci.htm
http://www.chodovar.cz/id1032cz-o-restauraci.htm
http://www.vysocina-arena.cz/cz/
http://www.peklocertovina.cz/
http://www.nove-hrady.cz/
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                                                           Volby v roce 2017 

V letošním roce nás čekají podzimní parlamentní volby do Poslanecké sněmovny. Na základě rozhodnutí pana prezidenta 

Miloše Zemana ze dne 19. dubna 2017, se budou letošní volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 

konat v pátek 20. října odpoledne (14 – 22 hod.) a v sobotu 21. října dopoledne (8 – 14 hod). Poslancem Poslanecké 

sněmovny může být zvolen každý volič (tj. státní občan České republiky), který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku 

nejméně 21 let a není u něho ve dnech voleb překážka ve výkonu volebního práva, tj. omezení svéprávnosti k výkonu 

volebního práva (§ 25, § 1 odst. 7 a § 2 písm. b) zákona o volbách do Parlamentu). Jak se říká „ volby jsou za dveřmi“     

a bude velice zajímavé pozorovat, jak to celé dopadne. V médiích nelze přehlédnout neustále spory a šarvátky mezi 

dvěma hlavními rivaly voleb (ČSSD – ANO). Je to tedy na nás, přijít k volbám a rozhodnout se komu dáme svůj hlas. 

 

Projednán návrh zápisu do kroniky obce za 

rok 2016 

Dne 27. března 2017 přednesla kronikářka obce paní 

Věra Svobodová všem přítomným na zasedání 

zastupitelstva návrh zápisu do kroniky za rok 2016. 

Svým přístupem k této důležité práci opět potvrdila,      

že události za loňský rok budou věrohodně podchyceny 

do obecní kroniky a mohou tak sloužit příštím 

generacím. Ze strany zastupitelů bylo předneseno 

několik málo připomínek, které byly poté doplněny. 

Starosta paní Svobodové za pečlivý přístup k tvorbě 

kroniky poděkoval a zdůraznil, že nejenom zápisy do 

kroniky ale i pečlivě vedená fotodokumentace, která 

byla opět za loňský rok rozšířena, by měla sloužit 

příštím generacím. Při projednávání záležitosti kroniky 

padl i názor, že bychom neměli zapomínat na ocenění 

dobrovolné dlouholeté práce takovýchto lidí.   

Informace o činnosti Městské policie Chodov 

na katastru obce v roce 2016 

Na zasedání zastupitelstva obce dne 27. března 2017 

byli přizváni místostarosta města Chodova pan Luděk 

Soukup a velitel Městské policie Chodov pan Vlastimil 

Staněk. Pan V. Staněk přednesl přítomným 

zastupitelům výroční zprávu, ve které se zmínil o 

statistických údajích v jednotlivých sledovaných 

oblastech a personálním stavu jednotky MěPol. Každý 

měsíc dostávají zastupitelé na vědomí svodky o 

působení městských strážníků na katastru naší obce, ze 

kterých je vidět činnost zejména na úseku dopravy, 

mezilidských vztahů, prevence kriminality a 

v neposlední míře i odchyt toulavých psů. O uvedených 

záležitostech poté zastupitelé s přítomnými zástupci 

města Chodova diskutovali. V diskuzi se mluvilo i o 

kamerovém systému, který by měl v budoucnu v obci 

vzniknout. Kamery by byly instalovány 

v problémových místech a monitoring by prováděla 

přímo Městská policie Chodov. Po diskusi a vysvětlení 

některých náležitostí poděkoval starosta obce pan Jiří 

Ošecký veliteli strážníků za dosavadní působení v naší 

obci a zejména poděkoval za prevenci v místních 

školských zařízeních MŠ a ZŠ, která je kvitována i 

ředitelkami těchto zařízení. Zároveň požádal 

přítomného velitele pana V. Staňka, aby se hlídky 

zaměřily při kontrolní činnosti kromě běžných 

záležitostí i na tribunu fotbalového hřiště, kde máme 

v současné době problémy s nezletilými. Dále 

připomněl, že spolupráce s Městkou policií Chodov je 

založená na velice rozumné úrovni a věříme, že bude 

takto fungovat i do budoucna.  

Poděkování za sponzorský dar 

Chtěli bychom velice poděkovat panu Martinu 

Kováčovi z obce Rájec za sponzorský dar, který 

věnoval na uspořádání dětského dne. Částka 2.000,- Kč 

je věnována již po několikáté a vždy byla použita ke 

svému účelu. Pane Martine Kováči, velice si vážíme 

vašeho daru pro naše děti a moc Vám děkujeme. 

Ordinace praktického lékaře 

 Dne 3., 4. a 7. července 2017 bude ordinace 

praktického lékaře (budova u hlavní vrátnice 

Sokolovské a.s.) UZAVŘENA, zastupuje: MUDr. 

Peter Igaz – ordinace Horní Slavkov, Nad 

Výtopnou 1010, telefonní kontakt: 352 668 484  

 Dne 18. – 21. července 2017 se neordinuje – sestra 

bude přítomna, zastupuje: MUDr. Baloun Vít, 

Nové Sedlo, Masarykova 456, telefonní 

kontakt:352 669 304, 777 486 304, Chodov 

poliklinika, Tovární 600, telefonní kontakt: 

777 486 014 

 Dne 25. - 26. července 2017 se neordinuje – sestra 

bude přítomna, zastupuje: MUDr. Baloun Vít, 

Nové Sedlo, Masarykova 456, telefonní 

kontakt:352 669 304, 777 486 304, Chodov 

poliklinika, Tovární 600, telefonní kontakt: 

777 486 014 

 Dne 27. – 28. července 2017 se neordinuje – sestra 

bude přítomna, zastupuje: MUDr. Petra Mestická, 

Chodov, Čapkova 1067, telefonní kontakt: 

352 676 284  

Pronájem nebytových prostor 
Obec Vintířov zveřejňuje na základě § 39 odst. 1 

zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, záměr pronajmout prostory sloužící podnikání 

v č.p. 24 o výměře 46 m2  restaurace, 46 m2  vinárna, 12 

m2  kuchyň a dále v č.p. 169 o výměře 395 m2. 

Pronájem bude uskutečněn pouze pro podnikání            

s živnostenským listem. Jeden z nájemců podal 

výpověď z nájmu a druhému byla nájemní smlouva 

vypovězena. Pokud svůj záměr myslí zcela vážně          

a dojde k vrácení, mohou být prostory předány do 

užívání pravděpodobně 1.8.2017. Na pronájem 

nebytových prostor je stanovena kauce ve výši 10 000,- 

Kč. Případné další informace týkající se nájmu Vám 

budou poskytnuty na Obecním úřade, 1. patro, číslo 

dveří 6 a budou zveřejněny na úředních deskách obce. 

Své podnikatelské záměry, vč. kopie živnostenského 

listu můžete odevzdat nejpozději dne 7.7.2017 na  
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adrese: Obecní úřad Vintířov, Vintířov 62, 357 44 nebo v podatelně obecního úřadu. Formulář lze stáhnout na webových 

stránkách obce. 

 

Přednášky pořádané v obci 
Ve společenském sále restaurace U Kahanu se v letošním roce uskutečnily tři zajímavé přednášky.  

Dne 23. února se uskutečnila přednáška, jejímž tématem byly Balkánské pastorále. Přítomným vyprávěl pan Tomáš 

Vaníček z cestovní kanceláře CK Kudrna, která se mnoho let zabývá pořádáním zájezdů do destinací, jako jsou např. 

Bosna, Albánie, Makedonie, Kosovo, Bulharsko, Srbsko, či Černá Hora. Jsou to země, ve kterých je cítit vůně pravé 

kávy, hořkosladká chuť rakije a lze v nich zažít bujaré chvilky v balkánské hospůdce, ale také atmosféru starobylých 

pravoslavných klášterů či muslimských mešit. Součástí přednášky bylo promítání fotografií z cest, na kterých byl 

zachycen život místních obyvatel, žijících v podmínkách které my Evropané již skoro neznáme. Vesničky se svéráznými 

starousedlíky, pastviny se stády ovcí a koní. Horské salaše s neopakovatelnou vůní ještě horkého mléka, medu                 

a domácího sýra. Nepřístupné hory bez cest, bez turistických značek a bez turistů.  

   Druhá přednáška se uskutečnila 23. března a byla o náročné cestě Jižní Amerikou, kterou podnikla skupina nadšených 

lidí a to dvěma trabanty, malým polským Fiatem a jedním motocyklem značky Jawa 250. Pět Čechů, dva Poláci a jeden 

Slovák za čtyři měsíce dokázali projet celou Jižní Amerikou od Guyany až po nejjižnější místa Ameriky a ujeli 21 124 

km. O této nejtěžší a nejnáročnější expedici nám přišel všem přítomným do sálu povyprávět, ten nejpovolanější a to člen 

posádky jednoho z trabantu pan Dan Pribáň. I zde byla přednáška spojená s promítáním a pan Dan Pribáň slovem 

okomentoval každou s fotografií a připojil i spoustu zajímavých a vtipných zážitků z této cesty. Z výpravy nazvané          

„ Trabantem Jižní Amerikou“ vzniklo mnoho filmového materiálu, který byl později zpracován a mnoho lidí tak mělo 

možnost vidět tuto výpravu přímo na svých televizních obrazovkách. Zájem o přednášku byl veliký. 

   Třetí a zároveň poslední přednášku nazvanou „ Historie Vintířova a okolí“ se uskutečnila 20. dubna a vyprávět nám 

přišel pan Miloš Bělohlávek, historik města Chodova. V Chodově, kde pan M. Bělohlávek vykonává funkci historika 

města, ho mnoho lidí zná z jeho velice zajímavých přednášek a to především o historii města Chodova. I naši občané 

měli velikou příležitost se s tímto sympatickým člověkem setkat a poslechnout si v jeho podání zajímavé vyprávění          

o historii naší obce a obcí, které nás obklopují. Přednáška, byla taktéž proložena videoprojekcí, ve které měli přítomní 

možnost vidět, např. historické fotografie, mapy a atd.. Vyprávění to bylo velice zajímavé a zároveň i v některých 

místech smutné a to především v případě zaniklých obcí, na které zůstaly pouze vzpomínky a pár fotografií (Lipnice, 

Dolní Rozmyšl). Pamětníků z těchto zaniklých obcí, je již dnes pomálu a za pár let nám zbydou pouze a jen ty fotografie. 

Nás občany obce Vintířov může těšit to, že ležíme v místech, které nebylo až tak významné pro těžařskou společnost       

a nestihl nás stejný smutný konec. Na konci přednášky byl pan M. Bělohlávek odměněn potleskem všech přítomných       

a od obce obdržel z rukou místostarosty malou pozornost. 

Touto přednáškou, byla zakončena série přednášek a uvidíme co jiného a zajímavého nás čeká. A proto, radujme se 

z toho, co je dnes, nevíme co nás čeká zítra.   

Kulturní akce v období 06 – 09/2017

Oslavy Hornického dne

          V sobotu 2. září 2017 pořádá kulturní komise obce Vintířov oslavy „ Hornického dne“ spojené 

se  setkáním bývalých občanů zaniklé obce Lipnice 

  

v jejichž rámci se uskuteční v prostorách místního společenského sálu a fotbalového hřiště v době 

od 13.00 do 21.00 hodin následující program pro děti a dospělé: 

 

 

Program:                                                                                                  Časový plán oslav 

11.30 – 12.00 hodin proběhne setkání bývalých 

lipnických občanů na bývalém lipnickém 

hřbitově. Následně proběhne posezení s 

bývalými lipnickými občany v místním 

společenském sále restaurace U Kahanu. 

13.00 – 17.00 hodin v předsálí společenského 

sálu proběhne prezentace. 

13.30 – 17.30 hodin atrakce pro děti a dospělé 

na fotbalovém hřišti. 

       

Letní pohár v kopané 

V sobotu 29. července 2017 od 9.00 hodin se na místním fotbalovém hřišti uskuteční „ Letní pohár můžu v kopané“

13.00 - 13.30 
Zahájení + taneční vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ pod vedením 

Mgr. Petry Šimkové 

13.30 - 15.30 hudební skupina CRASCH z Nejdku 

15.30 - 15.45 Vystoupení dětí pod vedením p. Jitky Drofové 

16.00 - 16.30 Taneční soutěž pod vedením p. Jirkovského 

16.30- 17.00 Vystoupení taneční skupiny z Chodova "Darlings" 

17.30 - 18.00 Pivní soutěž  

18.00- 19.30 LUCIE REVIVAL 



                                                                                                         

 

Zaměstnanci obecního úřadu a zastupitelé, 

přejí všem občanům naší obce, krásné 

prožití blížících se letních prázdnin. 
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