
 
 

 

 
červen 2019                                                                         č. 105                                                                                       

  

ZZ  jjeeddnnáánníí  ZZaassttuuppiitteellssttvvaa  oobbccee  VViinnttíířřoovv  

 
18. března 2019 – více na www.vintirov.cz 

 

Program: 

1. Informace o činnosti MěPol. Chodov na katastru obce v roce 2018 

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce 

3. Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními 

4. Stav a průběh akcí pro rok 2019 a příprava PD a akce na další roky 

5. Informace k volbám do Evropského parlamentu/ stanovení minimálního počtu členu volební komise a volba 

zapisovatele 

6. Informace o předběžných výsledcích hospodaření obce a inventarizace majetku za rok 2018 

7. Kulturní akce v měsících 04 – 12/2019 a stav jejich přípravy 

8. Zpráva o činnosti TJ Baník Vintířov za rok 2018 

9. Zpráva o činnosti SDH Vintířov za rok 2018 

10. Zpráva o činnosti správy majetku obce za rok 2018 

11. Odpisový plán na rok 2019 Základní školy Vintířov 

12. Obecně závazná vyhláška obce Vintířov č. 1/2019  

13. Návrhu na rozdělení výsledků hospodaření za 2018 Základní škola Vintířov 

14. Projednání termínů svatebních obřadů v obci Vintířov na rok 2019 

15. Projednání žádosti o pronájem nemovitosti (pozemek) p.p.č. 18/1, K. ú. Vintířov u Sokolova  

16. Projednání žádosti o pronájem, případně koupi části nemovitosti (pozemek) p.p.č. 79, k. ú. Vintířov u Sokolova  

17. Různé  

18. Diskuze 

19. Usnesení 

 

Různé:  

a) Odpisový plán na rok 2019 Mateřská škola Vintířov 

b) Schválení dočasného navýšení jednoho pracovníka obce Vintířov 

c) Návštěva prezidenta v obci Vintířov  

d) Sušáky na prádlo na sídlišti 

e) Odpadové hospodářství obce za rok 2018 

f) Kotlíkové dotace (půjčky) 

g) Nebytové prostory a garáže ve č.p.  172-175 

h) Změna č. 10  smlouvy  se společností Sokolovská skládková, s.r.o. 

i) Žádost o změnu otvírací doby sportovního centra 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se Sokolovskou uhelnou, p.n., a.s. v rámci stavby 

Vodovodní přípojka a tlaková kanalizace pro výstavbu RD na parcelách 478/15, 288/2 k.ú. Vintířov u 

Sokolova/ bude jednáno o znění smlouvy.  
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2. Zaslán dopis na Sokolovskou uhelnou, právní nástupce, a.s. v souvislosti s poruchou na generátorovně ve 

Vřesové a následného uniku zapáchajících látek. Obec nebyla o této havárii nikterak informována. Na základě 

tohoto dopisu byla obec přizvána k jednání dne 1.3.2019 v této záležitosti.  

3. Ke dni 13.3.2019 má obec Vintířov na podílových fondech KB volné prostředky ve výši 24.746.652,- Kč. 

V této věci proběhne jednání dne 22.3.2019 s regionálním managerem panem Janotou.  

4. Dne 11.4.2019 v čase od 17.00 hodin se uskuteční v prostorách společenského sálu setkání s občany ze 

zástupci firmy BMW, kde bude občanům představen projekt, který bude postaven na podkrkonošské výsypce.  

5. Projednávání obsahu zápisu do kroniky za rok 2018 se bude projednávat 27.3.2019 od 15.00 hodin v kanceláři 

starosty. Zastupitelé tak budou mít možnost se jednání zúčastnit a seznámit se s textem v rozpracované verzi, 

ještě před tím než bude vepsán do kroniky. 

6. Na obecním pozemku p.p.č. 42/2 byly pokáceny čtyři vzrostlé smrky, které byly v těsné blízkosti objektu 

soukromého vlastníka, a hrozilo vlivem poryvu větru k jejich pádu. V říjnu loňského roku 2018 již jeden strom 

nevydržel nápor větru a zřítil se na vedlejší objekt a způsobil škodu.   

7. Věnován dar ve výši 1.000,- Kč na Denní stacionář Domovinka a sociálně terapeutické dílny Klíček 

v Bohumíně.  

8. Na minulém zasedání dne 28.1.2019 vznesl velitel družstva místních hasičů Libor Češka požadavek, zdali by 

hasiči zúčastňující se zásahů nemohli využívat zvýhodněného tarifu mobilního operátora, jehož služeb využívá 

obec v rámci Karlovarského kraje. Záležitost byla prověřena a nelze za stávajících smluvních podmínek službu 

poskytnout.  

9. Svodku Městské policie Chodov za měsíce leden a únor 2019. Příští zasedání zastupitelstva se uskuteční 

15.4.2019. 

10. Vitrína umístěná na OÚ bude dne 21.3.2019 odvezena.  

11. Přihláška do soutěže Vesnice roku/ tento rok se obec do soutěže nepřihlásí. 

12. Odstávka ve Vřesové v termínu 8.7 -18.7.2019 

13. Odvoz nebezpečného odpadu v obci dne 18.4.2019 v čase 15 -16.30 hodin z obvyklých míst. 

14. Nabídka rekuperačních jednotek do tříd škol a školek „Větráme školy“.  

15. Informaci o zábavě plánované v místním sále dne 22.3.2019, možnost vzniku problémů v době konání. Je 

přislíben větší monitoring ze strany policie. 

16. Odvezeny 2 ks  kontejnerů na textil z důvodu špatného třídění. Vypovězení stávající smlouvy poskytovatelem 

služeb. V této věci byly osloveny dvě společnosti, zatím bezúspěšně.   

17. Jednání v záležitosti opravy místní kapličky s farářem z Lokte p. Majkovem a Mgr. R. Štěpánem z farnosti 

Rybáře K.V.. Možnost nového vnitřního vybavení a umístnění zvonu, který obec dostala darem od města 

Chodova. 

18. Jednání s MUDr. Jiřím Štefanem v záležitosti nových lépe vyhovujících prostor po bývalé zubařce p. Fegové. 

19. Svodky MěPol. Chodov za měsíce leden a únor 2019. 

20. Příští zasedání Zastupitelstva obce Vintířov se bude konat 15.4.2019.  

 

 

Diskuze/ připomínky občanů: 

- Byl zmíněn nepořádek kolem kontejnerů na směsný komunální odpad na sídlišti. Lidé odkládají igelitové 

sáčky s odpadem přímo u kontejnerů i přesto, že nejsou kontejnery zaplněné.  

- Byla zmíněna potřeba zakoupit malotraktor pro účely TJ Baník Vintířov, k údržbě sportovišť, z důvodu již 

nevyhovujícího stavu stávajícího malotraktoru. 

  

  

15. dubna 2019 – více na www.vintirov.cz 

 

Program: 

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce 

2. Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními 

3. Výroční zpráva sportovního centra za rok 2018 

4. Výroční zpráva knihovny za rok 2018 

5. Projednání výsledků kontroly hospodaření a závěrečného účtu obce za rok 2018 

6. Stav a průběh akcí pro rok 2019 a příprava akcí na další roky 

7. Kulturní akce v měsících 04 - 09/2019 a stav jejich přípravy 

8. Informace k volbám do Evropského parlamentu, které se budou v ČR konat 24. a 25.5.2019 

9. Informace o setkání občanů se zástupci BMW Group dne 11.4.2019 

10. Návrh na rozdělení výsledků hospodaření za 2018 Mateřská škola Vintířov 

11. Projednání žádosti o pronájem nemovitosti (pozemek) p.p.č. 18/1, K. ú. Vintířov u Sokolova  

12. Projednání žádosti o pronájem části nemovitosti (pozemek) p.p.č. 79, k. ú. Vintířov u Sokolova  

13. Různé  

14. Diskuze 

15. Usnesení 

http://www.vintirov.cz/
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Různé: 

a) Rozpočtové opatření č.1 

b) Žádost o změnu otevírací doby sportcentra 

c) Nákup malotraktoru pro údržbu hřišť TJ Baník Vintířov 

d) Žádost o pronájem zahrady 

e) Projednání žádosti o spoluúčast financováni obce na výměně podlahové krytiny ve vinárně restaurace           

„U Kahanu“ 

 

   Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 

1. Vyvěšení vyhlášky -  opatření obecné povahy, oblasti se zvýšením výskytem sociálně nežádoucích jevů. 
2. Schválení odměny pro ředitelku Základní školy Vintířov „ Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů 

v odměňování pedagogických pracovníků“ 
3. Akceptaci nabídky na nákup plynu na rok 2020 od MND 
4. Děkovný dopis hejtmanky Karlovarského kraje Mgr. Jany Mračkové Vildumetzové za přijetí a pohostinnost, 

které se jim dostalo v době návštěvy prezidenta republiky Miloše Zemana.  
5. Poděkování obci Vintířov Mikroregionem Sokolov – východ za odsouhlasení poskytnutí mimořádného 

příspěvku na prodloužení projektu Centra společných služeb/ příspěvek nebude požadován    
6. Podepsání Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se Sokolovskou uhelnou, p.n., a.s. v rámci stavby 

Vodovodní přípojka a tlaková kanalizace pro výstavbu RD na parcelách 478/15, 288/2 k.ú. Vintířov u Sokolova 
7. Podepsání Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IE-12-0005779/VB/001 se společností 

Omexom GA Energo s.r.o. v rámci stavby Vintířov, SO, Ke Kahanu - KNN 
8. Prodej hasičského vozu CAS 16 Daewoo Avia za 1.083.000,- Kč obci Kotlasy.   
9. Nová smlouva na 2 nové kontejnery na textil v obci s nadací TEXTILECO a.s. 
10. Svodky MěPol. Chodov za měsíc březen 2019. 
11. Dopis odboru životního prostředí, ve kterém anonym zaslal stížnost na nepořádek kolem rodinných domků na 

Šlemce.  
12. Zápis do kroniky obce za rok 2018, jednání s kronikářkou p. Svobodovou se uskutečnilo  dne 27.3.2019. 
13. KHAMORO – vyjádření se obce k potřebnosti sociálních služeb a ke spolufinancování sociálních služeb 

z rozpočtu obce/ nebylo podpořeno. 
14. Nákup turistických vizitek s tematikou obce, pro účely propagace obce. 
15. Bude domluvena schůzka se zástupci firmy Lias Vintířov, na které bude projednána účinnost opatření pro 

zlepšení životního prostředí. Obdobná schůzka již proběhla v měsíci leden 2019. 
16. Příští zasedání Zastupitelstva obce Vintířov se bude konat 24.6.2019. 

KULTURA 

OBEC VINTÍŘOV 

Plán kulturních akci na rok 2019  

Plán níže uvedených akcí byl sestaven členy kulturní komise obce na jejím zasedání dne 28. 11. 2018 a 
předložen ZO k posouzení a odsouhlasení dne 10. 12.  2018. Může být kdykoliv po předešlém 

projednání doplněn, případně jinak upraven. Kromě níže uvedených bodů v jednotlivých měsících, 
budou nadále navštěvováni členy SPOZ obce a obdarování jubilanti, kteří dosáhnou věku 60 let a více, 

vždy po 5 letech. Po dosažení věku 90 let vždy po roce. 

  

  

  

ČERVEN 

15.06.2019 sobota 14.00 - 20.00 Sešívané odpoledne - fotbalové utkání se slavnou Slávií Praha - hřiště TJ Baník 

15.06.2019 sobota 14.00 - 22.00 Červnový turnaj v šipkách - sál restaurace "U Kahanu" 

16.06.2019 neděle   Zábavný park v Lipsku, Belantis 

       22.6. 2019 sobota 12.30 – 15.30 Hurá prázdniny - dětský den plný zábavy – spodní tréninkové hřiště 

ČERVENEC 

VOLNO malování a opravy na sále 

27.07.2019 sobota 8.00 – 16.00 Letní pohár mužů v kopané – hřiště TJ Baník Vintířov 

SRPEN 

17.08.2019 sobota 13.00 – 24.00 ROCK FEST Vintířov 
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17.08.2019 sobota   18.00 – 22.00 Bigbeat s kapelou Greyhound – terasa restaurace „U Kahanu“ 

ZÁŘÍ 

14.09.2019 sobota   13.00 – 20.00 
oslavy Hornického dne + setkání Lipničáků  - areál TJ Baník Vintířov – předsálí restaurace 
„U Kahanu“ 

ŘÍJEN 

01.10.2019 úterý 17.00 
oslavy dne seniorů  Ledecká dudácká muzika + Ivo Šmoldas- sál restaurace „U 
Kahanu“ 

04. – 06. 10.2019 pátek – neděle   třídenní zájezd pro občany obce na Šumavu – Annín – přihlášky od 12. 6. 2019 

21. 10. 2019 pondělí 18.00 Trabantem tam a zpátky – sál restaurace „U Kahanu“ – přihlášky od 12. 6. 2019 

31.10.2019 čtvrtek 17.00 
Dýňový den - lampionový průvod od MŠ do lesoparku, ukončení zahradním 
ohňostrojem 

 
  

  

 

 
 

 

Termín zájezdu: 04.10. – 06.10. 2019 (pátek – neděle) 
Odjezd:   Vintířov, Obecní úřad 7.00 hodin 

Program zájezdu: 

1.den – odjezd z místa určení směrem na Plzeň. Cca v 9.00 h exkurze ve výrobně Bohemia sektu ve Starém 

Plzenci s ochutnávkou. Po exkurzi a ochutnávce „šampaňského“ přejezd do Klatov. Po příjezdu individuální čas na 

oběd, kávu či procházku. Odpolední návštěva vyhlášených klatovských Katakomb a Barokní lékárny U Bílého 

jednorožce. V podvečer příjezd na ubytování a večeři v hotelu Annín. 

2.den – po snídani prohlídka sklárny v Anníně s ukázkou výroby. Po exkurzi přejezd k expozici Šumvaská energie 

k vodní elektrárně Čeňkova Pila z počátku 20. stol. Následný krátkých přejezd k návštěvnickému centru v Srní 

s expozicí věnovanou šelmám. Procházka po stezkách a chodnících nad vlčím výběhem. Další odpolední návštěvou 

bude filmově známá šumavská obec Modrava s místním pivovarem. Po ochutnávce piva značky Lyer návrat do 

hotelu Annín na večeři a nocleh. 

 

3.den – po snídani odjezd z hotelu na prohlídku hradu Rabí, který je jedním z největších u nás. Po návštěvě 

hradního komplexu přejezd do centra Horažďovic na individuální procházku, oběd apod. Po krátkém odpočinku 

přejezd k zámku Blatná na prohlídku interiérů. Po ukončení návštěvy zámku dojezd do Vintířova. Předpokládaný 

návrat cca 18.00 h. 

 

Doprava: klimatizovaným autobusem s TV vč. DVD, lednicí na nápoje a kávovarem s kapacitou max. 49 

cestujících. 

Ubytování: ve 4 hvězdičkovém hotelu Annín, v obci Annín. Dvou až třílůžkové pokoje se sociálním  

                            zařízením. Hotel dále nabízí volný vstup do wellness (bazén, pára). Za příplatek možné objednat  

                            finskou saunu nebo masáže.  

Stravování: polopenze formou snídaně a večeře v hotelové restauraci. Přes den možnost občerstvení či  

                            plnohodnotného oběda.  

Vstupné: v ceně veškeré vstupné uvedené v programu 

 

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

V ceně zájezdu je doprava, ubytování a vstupy. 

Přihlášky se přijímají od 12. června 2019 od 15.30 hodin na našem obecním úřadě v kanceláři č. 6. 

 

 

 

NA ŠUMAVU A ZPĚT 
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Ze školských zařízení 

Mateřská škola 

 

ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY VINTÍŘOV 

 

Květinový den  

- tak jsme nazvali oslavu Dne matek, která proběhla 9. května v tělocvičně naší mateřské školy. Nebyla to klasická 

besídka pro maminky, ale veselé odpoledne plné her pro děti a jejich maminky.V závěru  nechybělo poděkování 

maminkám ve formě písní a jarní pohádky. Byl to alespoň střípek toho,co se naše děti od počátku jara naučily.Virové 

onemocnění neštovic, které se postupně prostřídalo u téměř většiny dětí, nám totiž znesnadnilo přípravu na slavnostní 

besídku a tak jsme s paními učitelkami zvolily cestu netradiční oslavy. 

Doufáme, že se všem maminkám líbilo společně strávené odpoledne i dárek, který jim děti samy vyrobily. 

  

CHYSTANÉ AKCE V MŠ VINTÍŘOV DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 

 

Již tradiční neopomenutelné akce v tomto školním roce 2018/19 chystáme v termínu: 

 

Oslava MDD  „Cesta za pokladem“       3.6.2019 

 

Školní výlet do ZOO Chomutov             12.6.2019 

 

Rozloučení s předškoláky – pasování na školáky              20.6.2019 

 

  

Provoz MŠ v době letních prázdnin 

 

Od 1.7. – 12.7.  a od 12.8. -31.8.2019 bude z důvodu plánovaných oprav, generálního úklidu a  též z důvodu čerpání 

dovolených pedagogických. pracovnic v provozu pouze jedna třída MŠ. Z těchto důvodů budou do MŠ přijímány pouze 

děti zaměstnaných matek. 

 

Od 15.7.2019 do 9.8.2019 BUDE MŠ a ŠJ VINTÍŘOV UZAVŘENA. 

 

Děkujeme všem rodičů za pochopení a přejeme jim i dětem krásné prosluněné letní dny, plné příjemné rodinné 

pohody. 

 

Poděkování a přání krásné dovolené patří též zastupitelům obce Vintířov v čele s panem starostou  M.Chocem.  

Děkujeme všem za podporu, spolupráci a vstřícnost při řešení veškerých problémů. 

 

KOLEKTIV MATEŘSKÉ ŠKOLY VINTÍŘOV PŘEJE VŠEM RODIČŮM, DĚTEM , NAŠIM STRÁVNÍKŮM A 

OSTATNÍM OBČANŮM OBCE KRÁSNÉ PRÁZDNINY A ŠŤASTNÝ NÁVRAT Z DOVOLENÝCH . 

 

Zápis dětí pro školní rok 2019/20 

Zápis dětí  proběhl v termínu 2.5.2019. Celkem bylo zapsáno 24 dětí z Vintířova a 2 děti z okolních obcí. 

Z důvodu velkého počtu zapsaných dětí bylo nutné důsledně respektovat kritéria pro přijímání dětí : 

Přednostně se přijímají     1. děti mající trvalý pobyt v obci Vintířov 

                                          2. děti, které v následujícím školním roce zahájí školní  

                                              docházku a děti s odkladem škol.docházky 

                                          3. děti dle věku – přednost mají starší děti 

 

Jelikož ve školním roce 2018/19 odchází celkem 22 dětí do ZŠ, bylo nutné vydat též rozhodnutí o nepřijetí. Toto 

rozhodnutí bylo opravdu zodpovědně zváženo, ale bohužel není možné překročit kapacitu mateřské školy. Z tohoto 

důvodu byla vydána i rozhodnutí o nepřijetí /rodiče budou obesláni formou doporučeného dopisu/. 

 

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno dne 3.6.2019 na webových stránkách MŠ Vintířov,  na nástěnce pro rodiče 

v budově MŠ a na veřejné vývěsce obce . 

Vybrané děti jsou vedeny pod registračními čísly se kterými jsou zákonní zástupci při zápisu seznámeni. 

Prosím ještě zákonné  zástupce přijatých dětí, aby neopomněli termín, kdy se mají dostavit do MŠ k vyřízení důležitých 

dokumentů patřících k zařazení dítěte do MŠ. 

TERMÍN SETKÁNÍ S RODIČI PŘIJATÝCH DĚTÍ  :  10.6.2019  od 10.00 – 15.00 hod. 

                                                       Štafková Zdeňka, ředitelka MŠ Vintířov 



 

5 

 

Základní škola 

 

 
 

Besedy s panem Ladislavem Staňkem ze Střediska prevence kriminality v Chodově pokračují i nadále v rámci 

nespecifické prevence tak, jak jsme již zvyklí. Pan Staněk,velitel MP Chodov,navštívil 22. května žáky druhého a třetího 

ročníku se svými tematickými  preventivně zaměřenými  přednáškami. Druháci se věnovali oblasti bezpečnosti a třeťáci 

oblasti závislosti.  Žáci se aktivně účastnili diskuse k tématu a doplnili ji o své postřehy. 

 

   Za kolektiv ZŠ Mgr. Simona Chaloupková, DiS 

 

Žáci 3. ročníku navštívili DDM v Chodově, kde nám lektoři ukázali, jak si vyrobit a naprogramovat lego robota. Ve 

druhé části si děti vytvořily ptáčka z keramiky, kterého si při další návštěvě i naglazovaly. Keramika pro ně byla již 

opakováním, protože většina žáků 3.třídy kroužek keramiky navštěvuje ve Vintířově. Celé dopoledne jsme si užili a 

děkujeme pracovníkům DDM za spolupráci, ochotný a vstřícný přístup☺. 

          Mgr. Petra Šimková 

 

Tradičně se na naší škole uskutečnila čtenářská soutěž. Proběhla 29. 4. 2019 a nejlepší čtenáři byli vyhodnoceni naší 

porotou. Celou soutěží nejlepších čtenářů nás provázely pohádkové postavy Křemílka a Vochomůrky, Zdeněk Smetana a 

Václav Čtvrtek. Jsme rádi, že v dnešní uspěchané době plné moderní techniky si děti dokáží vzít knihu, číst a poté svou 

snahu a píli dokáží předvést☺. 

                                                                                                                      Mgr. Petra Šimková 

 

V pátek 31. 5. 2019 se uskutečnil pro žáky naší školy netradiční Den dětí. V rámci EVVO s dětmi pomůžeme prostředí, 

ve kterém žijí. Chystáme se uklidit naši obec a pomoct tak přírodě. Také navštívíme hasičskou zbrojnici, kdy bude žákům 

předvedena technika a vybavení. Nakonec se společně sejdeme na Vodárně, kde si opečeme za odměnu vuřty. 

                        Za kolektiv ZŠ Mgr. Petra Šimková 

Výlet do ZOO Plzeň 

Rok se s rokem sešel a opět se blíží den, kdy mají děti na celé zeměkouli svůj svátek – Den dětí. A protože i u nás ve 

škole je zvykem připravit pro naše „oslavence“ něco zajímavého. Tak jsme ve čtvrtek 30. 5. 2019 vyrazili do ZOO 

Plzeň☺. 

              Za ZŠ Vintířov Klára Mottlová 

 

Okrskové kolo ve vybíjené 

V pondělí 15. 4. 2019 se naše škola zúčastnila okrskového kola ve vybíjené v Chodově. Naši školu reprezentovalo 
družstvo dívek a chlapců ze 4. a 5. ročníku. Po velkém boji jsme obsadili 4. místo. Děkujeme všem za reprezentaci. 

Jana Plechatová 
 

          
Žáci 3. ročníku dne 27. 3. navštívili Denní stacionář Mateřídouška v Chodově. Klienti stacionáře pro nás měli připravený 

program – (besídku). Měli jsme možnost slyšet poezii a písně různých žánrů. Kdo písně znal, mohl zpívat společně 

s nimi. Naši žáci poděkovali hlasitým potleskem a kytičkou, kterou ručně vytvořili. Na závěr nás stacionářem provedla 

ředitelka paní Bc. Věra Bráborcová. Ukázala nám kde a jak tráví klienti všední den v tomto zařízení. Dětem se návštěva 

velice líbila a  jestli bude příležitost, rádi by si návštěvu zopakovaly 

. 

                                                                     Andrea Dvořáková – asistentka pedagoga    

 

Projekt – spolupráce se ZŠ Lomnice 

Od ledna 2019 je naše škola zapojena do projektu „Čerstvý vítr z hor“, zaměřeného na výuku přírodovědných předmětů. 

Jde především o to, že se sejdou pedagogové, kteří se vzájemně inspirují, sdílí a vyměňují si zkušenosti ze své praxe, jak 

názorně vyučovat žáky, zejména formou praktických experimentů a bádání. Pedagogové sami zkoušejí různé zajímavé 

„pokusy“ a zaznamenávají je krátkou videonahrávkou, již poté mohou využívat pro své potřeby i další zapojené školy. 

Více o projektu na: vitrzhor.cz 

Za ZŠ Vintířov Jaroslava Hetfleišová 
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Projekt Děti šetří přírodu 

V úterý 23. 4. 2019 žáci IV. ročníku navštívili jako každý rok sběrný dvůr a čistírnu odpadních vod. Seznámili se s tím, 

co vše se dá odvézt na sběrný dvůr i pro občany z okolí Vintířova, jako třeba nadměrný odpad, nebezpečný odpad a 

elektro. V nedaleké čistírně si žáci prohlédli proces čištění vody z odpadů. Poté se jelo na skládku odpadů u Vřesové, 

kam se vystoupalo až na vrch. Tam se žáci dozvěděli, jak skládka vznikla a další informace o tom, jak se zde nakonec 

ukládá směsný odpad. 

Za ZŠ Vintířov Jaroslava Hetfleišová 

Matematický klokan 

V březnu se žáci naší školy opět zapojili do oblíbené mezinárodní soutěže „Matematický klokan“. Soutěž je založená na 

dobrovolnosti, může se jí zúčastnit každý zájemce. V kategorii „Cvrček“ soutěžilo patnáct žáků druhého a třetího 

ročníku, v kategorii „Klokánek“ dvacet žáků čtvrtého a pátého ročníku. Tři žáci s nejvyšším počtem bodů obdrželi 

v každé kategorii diplom, ostatní osvědčení o účasti.  

                                      Mgr. Monika Kindlová 

Zahájení nového školního roku 2019/2020 

Nový školní rok 2019/2020 bude zahájen dne 2. 9. 2019 (pondělí) v 8.00 v parku u Základní školy Vintířov. Srdečně 

zveme také rodiče a rodinné příslušníky nových prvňáčků.        

Mgr. Marcela Kokešová, ŘŠ 

 

Poděkování 

Další školní rok se nám opět blíží ke svému závěru. 

Při jeho celkovém hodnocení musím přiznat, že byl rokem pracovně náročným, ale také úspěšným. Bez problémů jsme 

prošli kontrolou České školní inspekce, ukončili jsme Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony I a 

zároveň zahájili OP VVV - Šablony II. V průběhu celého školního roku jsme se věnovali také rozvoji vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami. 

Děkuji 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 krásné léto plné sluníčka a pohody.    

        Mgr. Marcela Kokešová, ŘŠ 

 

 

MMííssttnníí  kknniihhoovvnnaa  bbuuddee  vv  ddoobběě  oodd  1111..  ––  2222..  ččeerrvvnnaa  22001199  uuzzaavvřřeennaa  zz  tteecchhnniicckkýýcchh    ddůůvvooddůů..    

  

  

TTJJ  BBaannííkk  VViinnttíířřoovv  
  

I. A Třída - Jaro 2019   OPSP - Jaro 2019 
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26. 
13. 
6. 

ČT 18:30 B. Vintířov - Dolní Rychnov   26. 
15. 
6. 

SO 10:00 FK Loket - B. Vintířov 

  

  

  

VVzzhhlleeddeemm  kk  ppoossttuuppuu  ssaannaaččnníícchh  pprraaccíí  nnaa  llookkaalliittěě  sskkllááddkkyy  ttěěžžkkýýcchh  ddeehhttoovvýýcchh  kkaallůů  SSttaarráá  CChhooddoovvsskkáá  jjee  

mmoožžnnáá  zzvvýýššeennáá  ppaacchhoovváá  ppoossttiižžiitteellnnoosstt  ii  vvee  vvěěttššíí  vvzzddáálleennoossttii  oodd  VVřřeessoovvéé..  SSaannaaččnníí  pprrááccee  ooddkkrrýývvaajjíí  

ssttáállee  vvěěttššíí  pplloocchhuu,,  kkddee  mmůůžžee  zzeejjmméénnaa  ppřřii  tteepplleejjššíímm  ppooččaassíí  ddoocchháázzeett  kk      uuvvoollňňoovváánníí    zzaappáácchhaajjííccíícchh  lláátteekk..  

  

  

  

VVýýsslleeddkkyy  vvoolleebb  ddoo    EEvvrrooppsskkééhhoo  ppaarrllaammeennttuu  

VVoolleebbnníí  úúččaasstt  vv  nnaaššíí  oobbccii  bbyyllaa  1166,,77  %%  ..    

11..  mmííssttoo  AANNOO  ––  3377  hhllaassůů  

22..  mmííssttoo  KKoommuunniissttiicckkáá  ssttrraannaa  ČČeecchh  aa  MMoorraavvyy  ––  1188  hhllaassůů  

33..  mmííssttoo  ČČeesskkáá  ssttrraannaa  ssoocciiáállnněě  ddeemmookkrraattiicckkáá    ––  1188  hhllaassůů    
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Vítání občánků 2019 

V roce 2019 se slavnostní vítání nově narozených občánků uskuteční v sobotu 23. listopadu od 

14.00 hodin ve společenském sále restaurace „U Kahanu“. Vítat se budou děti narozené v období 

1.11. 2018 – 31.10. 2019. Každé narozené děťátko, které se se svými rodiči zúčastní slavnostního 

přivítání, dostane od obce malý dárek, pamětní list a malou finanční hotovost. Z průběhu akce 

budou pořízeny fotografie, z nichž některé obdrží rodiče a další budou založeny do „Knihy zápisů 

do života“. S ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je potřeba, aby se 

zákonní zástupci, jejichž děťátko má trvalý pobyt v obci, nebylo-li ještě přivítáno a mají-li rodiče zájem se zúčastnit 

vítání občánků v listopadu 2019, dostavili na obecní úřad a vyplnili zde příslušný formulář. Formulář si je možno 

vyzvednout na obecním úřadě, případně stáhnout na webových stránkách obce. 

 

SUAS – Teplárenská si dovoluje informovat o plánované odstavení teplárny Vřesová 

v roce 2019, které proběhne v termínu od 8. července 2019 do 18. července 2019. Z důvodu této 

odstávky Vám bude v uvedeném termínu přerušena dodávka tepelné energie. 
 

  

  
  

PPřřííjjeemmnnéé  pprroožžiittíí  lleettnníícchh  pprráázzddnniinnoovvýýcchh  ddnnůů,,  
  PPŘŘEEJJEE  ZZAASSTTUUPPIITTEELLSSTTVVOO  OOBBCCEE  VVIINNTTÍÍŘŘOOVV    

AA  PPRRAACCOOVVNNÍÍCCII    
OOBBEECCNNÍÍHHOO  ÚÚŘŘAADDUU  
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