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Ze zasedání Zastupitelstva obce Vintířov

3. září 2018
 Kontrola usnesení z minulých zasedání 

Zastupitelstva obce Vintířov
 Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi 

zasedáními ZO.
 Stav a průběh akcí pro rok 2018, příprava akcí pro 

další roky.
 Informace o přípravě kulturních akcí na měsíce       

09 – 12/2018.
 Rozbor hospodaření obce za I. pololetí 2018 a 

příprava návrhu rozpočtu na rok 2019.
 Vyhodnocení společného volebního programu na 

roky 2014 – 2018.
 Stav  příprav voleb do Zastupitelstev obcí ve dnech 

5. a 6.10.2018 a do Senátu PČR.
   Různé:

 informace starosty o zahájení nového školního roku 
2018/19 v místní ZŠ

 informace o práci MěPolicie Chodov v obci za 
měsíc, červen, červenec a srpen 2018 – viz svodky

 informace o zbourání altánku dětského hřiště u staré 
Vintířovské vodárny, z důvodu ohrožování 
bezpečnosti občanů 

 informace pana Muchky o stavu vyvážení odpadu 
v obci za 1.pololetí 2018/bude zveřejněno 
v občasníku v měsíci září 2018/ 

 žádost o.p.s.“Oáza klidu – Nové sedlo – Loučky“      
o sponzorský dar od obce – ZO souhlasí s darem 
2 000.- Kč

 žádost o sponzorský dar pro Hornický spolek 
„SOLLES“ z Chodova – ZO souhlasí s darem 
2 000.- Kč

 informace starosty obce o vesnici KK 2018, kterou 
se stala obec Nový Kostel – Chebsko

 projednány rozpočtové změny ve vztahu k MŠ a ZŠ 
– navýšit rozpočet MŠ o 400 tis.Kč a ZŠ navýšit 
rozpočet pro rok 2018 o 900 tis. Kč -  ZO souhlasí

 žádost ředitelky ZŠ Vintířov o převod prostředků ve 
výši 268 606,33 Kč, z rezervního fondu do fondu 
investic – ZO souhlasí

 místostarosta pan Choc připomněl přítomným 
záležitost opatrovnictví ve vztahu k panu Josefu 
Jakubkovi, který je umístěn v domově důchodců 
Květinka v Ostrově a dále k panu Petru Nárolskému, 
Vintířov 146

 informace o plánu investic na rok 2019, který bude 
do 14.9.2018 zaslán VSMOS Sokolov

 otázka žádosti o prodej pozemku panovi Kabourkovi 
– ZO souhlasí, starosta zajistí odborný odhad, 
tajemnice zajistí vyvěšení na ÚD 

 posuzování vlivu na ŽP podle zákonač.100/2001Sb.-
soubor/příprava pro POPD – možnost nahlédnutí na 
našem OÚ/

 převedení sběrného dvora od místní sběrny             
do  prostoru ČOV za hřištěm

 informace o vyhlášení celostátní veřejné sbírky na 
zadluženou obec Prameny – starosta uvedenou 
záležitost, která vzešla z iniciativy SMS ČR, 
okomentoval a rozvinul kolem ní diskuzi – ZO 
souhlasí a přispívá 10 tis.Kč

 informace o setkání se zástupci firmy BMW a 
zástupci dotčených obcí, na MěÚ Sokolov dne 
26.7.2018 a 28.8.2018 na OÚ Vintířov

 žádost ředitelky MŠ paní Z. Štafkové o povolení 
vyjímky počtu dětí ve třídě na 28 – ZO souhlasí

 otázka zájezdů pro rok 2019
 paní Weisbergerová čp. 57 – žádost o demontáž 

otopných těles na sále v čp. 57 – ZO nesouhlasí
 Informace ing. Jirgla o růstu cen energií v současné 

době
 - přidělení části pozemku č.205,k.ú.Vintířov, paní 

Janě Krásné, Chodov, za účelem stání pro auto
 poslední a rozšířené zasedání ZO se bude konat 

14.9.2018, od 12.00 salónku SOKORESTU
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14. září 2018
 Kontrola usnesení z minulých zasedání 

Zastupitelstva obce Vintířov.
 Informace starosty obce o práci ZO a OÚ mezi 

zasedáními.
 Stav a průběh akcí pro rok 2018, příprava akcí pro 

další roky.
 Zhodnocení činnosti ZO a OÚ za volební období 

2014 – 18, zhodnocení spolupráce s firmami v obci.
 Komunální a senátní volby ve dnech 5. a 6.10.2018.
          Různé:
 posuzování vlivu na ŽP podle zákonač.100/2001Sb.-

soubor/příprava pro POPD – možnost nahlédnutí na 
našem OÚ nebo na stránkách zpracovatele

 informace pro sdružení obcí na zasedání v Novém 
Sedle od ing. Jirgla, o růstu cen energií v současné 
době – ZO pověřuje starostu obce jednáním v těchto 
záležitostech a zplnomocňuje ho podepsat co 
nejvýhodnější smlouvy pro obec

 informace o sociálním pohřbu pana Zdanovce, 
Vintířov 166, nákladem cca 10 000.- Kč

 informace o smlouvě o smlouvě budoucí 
v záležitosti horkovodu Vřesová – Sokolov

 přidělení bytu v čp.181 p. Tokárové – informace 
bytové komise

 zrušení zákazu rozdělávání ohňů hejtmankou kraje 
dne 27.8.2018

 na vědomí  školní řád MŠ
 příručka pro školy- Anetka potřebuje pomoct – ZO 

neschválilo
 otázky adresy bydliště Vintířov 62 a s tím související 

náležitosti – dopracuje a zavede do praxe starosta a 
místostarosta obce

 smlouva o výpůjčce pozemků od KSÚ silnic-
p.Picková

 ZO souhlasí s předložením rozpočtových změn, 
předložených paní Pickovou

 odsouhlasen plán investic do vodohospodářského 
majetku obce na rok 2019

Komunální a senátní volby 2018

V nadcházejícím měsíci proběhnou volby do zastupitelstev měst a obcí ČR a společně s nimi           
i první kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky. Volby budou probíhat ve dnech 5.10. 
(pátek od 14.00 – 22.00 hodin) a 6.10. (sobota od 8 – 14.00 hodin) 2018 a volebním místem 
konání voleb je jeden volební okrsek č. 1 s volební místností na Obecním úřadě ve Vintířově,
Vintířov 62, zasedací místnost. V našem volebním okrsku budeme volit svých 11. zástupců       

do zastupitelstva obce a 9 zástupců do Senátu Parlamentu České republiky. Volby do senátu jsou dvoukolové, a pokud 
nikdo z kandidujících nezíská v prvním kole více než 50% hlasů, bude se o týden později konat kolo druhé, do něhož 
postoupí dva kandidáti, kteří získali v prvním kole nejvyšší počet hlasů. Případné druhé kolo by se uskutečnilo ve dnech              
12. (pátek od 14.00 – 22.00 hodin) a 13. (sobota od 8 – 14.00 hodin). Místem konání voleb je shora uvedená 
zasedací místnost Obecního úřadu Vintířov a pro voliče se nic nemění a vše zůstává tradičně stejné. Občané, kteří 
by chtěli odvolit, ale bohužel jim to nedovoluje zdravíčko, mají možnost zavolat na telefonní číslo našeho obecního 
úřadu +420 352 665 416, kde nahlásí danou skutečnost. Na základě podaných informací, bude na vaši adresu členy 
komise doručena volební urna a vy tak budete mít možnost dát hlasy svým kandidátům. Volební lístky budou na vaše 
adresy doručeny nejpozději týden před konáním voleb, je tedy záhodno si zkontrolovat zdali máte na svých poštovních 
schránkách správné a úplné údaje. Pokud se přece jen stane, že se Vám volební lístky neobjeví ve vaší schránce, 
nemusíte nikam volat ani chodit. Ve dnech voleb si volební lístky můžete vyzvednout ve volební místnosti společně 
s poučením a následně je v obálce patřičné barvy vhodit do volební urny. V případném druhém kole voleb do Senátu 
Parlamentu České republiky se volební lístky do schránek vhazovat nebudou a budou k dispozici, pouze ve volebních 
místnostech.  

Programové dotace na pořádání kulturních a sportovních akcí v 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 2018. 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. 6. Žádáme všechny žadatele        

o dodržení termínu podání, neboť následně dojde k přerozdělení dotací na předložené projekty z vyčleněného objemu 
financí rozpočtu na celý rok 2019. Vybrané projekty budou zahrnuty do kulturního a sportovního plánu obce na rok 2019 
a podporovány obcí. Pro rok 2019 už následná výzva k dalším dotacím vyhlášena nebude. Pokud chcete pořádat v roce 
2019 v obci kulturní nebo sportovní projekt za přispění obce Vintířov, je nutné tento projekt do 30.11.2018 podat na 
podatelně obecního úřadu.
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Komentář k rozboru hospodaření obce Vintířov za 01 – 06/2018.

  Jako podklad pro uvedený materiál, slouží vyhodnocení hospodaření za uvedené období, které zpracovala pro 
projednání ve Finančním výboru a ZO, účetní obce paní Alena Šubrtová. Tento materiál obsahuje plnění příjmů a výdajů 
za uvedené období a bude sloužit také Finančnímu výboru pro sestavování předběžného návrhu rozpočtu pro rok 2019, 
který je přílohou k materiálům pro zasedání Zastupitelstva obce Vintířov na den 3.9.2018. 
   Pokud se týká příjmů za hodnocené období, kde počítáme s celoroční částkou 38 395 000 .- Kč, činí za hodnocené 
období příjmy zatím 20 309 706.- Kč , což je plnění z celoročního plánu rozpočtu na 52,90 %. Nejvíce naší kasu naplnila 
zatím položka za uložení odpadů, která činila 4,38 mil. Kč /loni za uvedené období 4,70 mil.Kč/, dále potom daň 
z nemovitostí 4,91 mil Kč /loni za uvedené období 4,89 mil. Kč/ a na sdílených daních jsme celkem obdrželi od FÚ
7,57 mil.Kč /daně z příjmu fyzických a právnických osob, DPH/ . Ostatní nedaňové příjmy, jsou z činnosti samotné obce 
a jedná se zejména o pronájem nebytových prostor obce, vybrané správní poplatky za úřední úkony, nájemné z obecních 
bytů, činnost sportovního centra a ostatních drobných činností. Tady výše příjmů činí doposud 2,21 mil. Kč, což je 
plnění na 61,06%, z předpokládaného ročního objemu. .Při celkovém hodnocení dosavadních příjmů lze konstatovat, že 
ve srovnání s loňským rokem se zvýšil výběr daně z nemovitostí za hodnocené období, kde bychom do konce roku měli 
dle předpokladu získat ještě cca 4,1 mil. Kč. Věříme, že přesnějších výsledků se dočkáme v hodnocení období 01-
09/2018, kdy by už tato položka daně měla být vyrovnána všemi povinnými, ale tento rozbor už bude příslušet novým 
zastupitelům, kteří vzejdou z říjnových voleb. 
   Pokud se týká výdajů, tak zde jsme čerpali za uvedené období prostředky ve výši 17 215 142.- Kč, což je 51,33 %
z celoročního plánu rozpočtu výdajů. Větší investice, jako Chodník na osadu CHRANIŠOV, opravy ve školských 
zařízeních, by se měly objevit ve výdajích do konce roku, konkrétně u školských zařízení navýšením příspěvků              
na provoz, který bude vypočten po dokončení oprav v závěru srpna 2018. Finanční prostředky jsme doposud vynaložili 
na drobné stavby v letošním roce realizované, které jsou popsané v dalším z přiložených materiálů investičních akcí. 
Také se opět investovalo do obou školských zařízení, kde zejména v MŠ se provedly rozsáhlé akce na údržbě a opravách 
zařízení. Taktéž na osvětlení tréninkového fotbalového hřiště a rekultivaci ploch obou fotbalových hřišť, se v rámci 
každoroční údržby investovaly prostředky. Dále se investovalo do PD připravovaných staveb, na provoz bytového 
hospodářství, odvoz komunálního odpadu, péči o vzhled obce, činnost technických služeb, veřejné osvětlení. Výdaje     
na platy a odvody zaměstnanců, odměny zastupitelů, odvody sociálního a zdravotního pojištění činí za 01 – 06/2018 
3 422 693.- Kč, což je zatím od začátku roku plnění na 36,92% a odpovídá to téměř čerpání za uvedené období roku 
2017.
  Dále na provoz obecních příspěvkových organizací MŠ a ZŠ jsme převedli těmto našim organizacím zatím celkem 2,71 
mil.Kč/ MŠ 1,3 mil, ,ZŠ 1.41 mil./ což je pro letošní rok částka, která nezahrnuje všechny náklady na opravy, jak bylo 
již zmíněno. U MŠ předpokládáme navýšení do konce roku cca o 400 tis. - stavební úpravy a vymalování obou tříd 
objektu MŠ , přestavba kuchyňky v horní třídě, lina na chodbách , výměna dveří v budově, splnění protipožárních 
nařízení HZS a další. U ZŠ předpokládáme že výdaje na opravy a údržbu nepřevýší 250 tis. Kč, což se pokryje 
z vytvořeného rezervního fondu . Nepředpokládala se ale výměna střechy a na poslední chvíli jsme přistoupili i na 
zabudování klimatizace do učeben v podkroví a tento náklad bude dohromady stát zatím odhadem dohromady 0,9 mil. 
Kč. Náklady na energie a pohonné hmoty činily za hodnocené období celkem 0,72 mil.Kč. Do konce roku nás čekají 
ještě výdaje kolem cca 16 mil.Kč, pokud se vše bude odvíjet od nastaveného rozpočtu. Výdaje ale zřejmě podle 
předpokladu budou nižší. Za činnost MěPol. Chodov jsme vynaložili zatím v letošním roce 218 tis. Kč. 
   Při celkovém hodnocení uvedeného období je možno říci, že zatím se pro nás rok 2018 vyvíjí dobře. Při tomto vývoji 
bychom měli mít pro rok 2018 na nové investice dostatečnou částku, což vyplývá ze stavu jednotlivých účtů obce            
i z předpokladu prvního návrhu rozpočtu na rok 2019.
   K 30.6.2017 máme na běžném účtu u KB Sokolov 25 536 161,58 .- Kč/ k 30.7.2018 – 21 064 240,02 Kč/, na 

spořícím účtu 368 398,87.- Kč. Částku 25 mil.Kč máme uloženou ke zhodnocení v investičních fondech KB a tuto 
pravidelně 1x za čtvrtletí navštěvujeme a sledujeme stav zhodnocení. Máme ještě založen účet na dotace u ČNB, kde 
máme uloženo 3 012 078,83.- Kč. Na kontě Vintířovské majetkové a teplárenské s.r.o. máme v současné době 
k 30.6.2017 1.871 500.- Kč. Uvedená skutečnost napovídá, že budeme mít zajištěno financování zbytku připravených 
akcí na rok 2018 a lze říct, že i pro rok 2019 bude vše zajištěno s dostatečnou rezervou. Předpoklad volných prostředků 
k 30.6.2018 je cca 53,91 mil Kč. 

  Uvedený materiál byl projednán společně s návrhem rozpočtu na rok 2019 ve finančním výboru dne 20.8.2018.
Doporučujeme ZO Vintířov vzít tento komentář a první návrh rozpočtu na rok 2019 na vědomí s tím, že s těmito čísly 
budeme pracovat a závěrečný návrh rozpočtu bude připraven k diskuzi veřejnosti v průběhu měsíce listopadu 2018 . 

Vintířov 2.8.2018                           
                                                                                                                            Rostislav Zápotocký
                                                                                                                        předseda Finančního výboru
                                                                                                                                Jiří Ošecký, starosta
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Ze školských zařízení

           
   

MŠ PO PRÁZDNINÁCH

Konec prázdnin signalizuje nový začátek školního roku. Pro většinu rodičů 
je to úleva, protože budou jejich děti pod pedagogickým dozorem a 
nebudou tak řešit hlídání babiček a vymýšlet program pro své ratolesti.

Někteří naopak se starostlivou tváří přichází do mateřské školy a předávají svou nejcennější bytost do rukou učitelek.
Ať tak, či tak v naší mateřské škole jsme připraveni na příchod uplakaných nováčků i ostřílených odvážlivců, kteří to 
mají ve školce již probádané a nic je nepřekvapí.
Jediné, co může po prázdninách naše známé tváře dětí překvapit je zase o trochu novější a modernější prostředí                
a vybavení, o jehož plánovaném provedení jsem se již zmiňovala v článku před prázdninami.
Hned při prvním otevření dveří našich tříd si rodiče nebudou moci nevšimnout nové barevné výmalby. Další vybavení již 
tak nebije do očí, ale přesto je pro naše zaměstnankyně i děti přínosem / nové dveře, krytina ve spojovací chodbě, skříně 
na ukládání prádla, kuchyňská linka v přípravné kuchyňce u 2. třídy/.
Asi nejnákladnější a pro děti i učitelky nejpřínosnější pomůcka je nová interaktivní tabule, kterou budou naši předškoláci 
určitě rádi využívat a budou se tak moci seznámit s její obsluhou ještě dříve než nastoupí do ZŠ, kde je toto vybavení již 
samozřejmostí.
Jsme rádi, že se naše mateřská škola se může pyšnit tak pěkně udržovaným a moderně vybaveným zařízením.

Zahájení nového školního roku je pro všechny děti, ale i zaměstnance a rodiče velkou změnou po odpočinkové části klidu 
prázdnin. A tak prosím, za všechny zaměstnankyně, aby rodiče v těchto prvních dnech na děti nespěchali, aby si dali čas 
při ranním vstávání, na klidné převlékání v šatně. Dejte si čas na krátké láskyplné rozloučení, při kterém musí dítě cítit, 
že se rodiče dítěte nezbavují a že si jej včas vyzvednou. Prosíme rodiče, aby důsledně využívali adaptační týden, který je 
možné po domluvě s učitelkou prodloužit.

My pedagogické zaměstnankyně se budeme snažit vytvořit dětem příjemné prostředí plné hravých aktivit, při kterých se 
budou nejen bavit, ale zejména vzdělávat a rozvíjet své dovednosti.

Plánované akce MŠ-Vintířov na 1. pololetí:
- dopolední beseda o bezpečnosti pro děti 2. třídy se členem Městské policie Chodov
- Dýňový den“/ hrátky s dýní a průvod strašidel po obci/
- čertovské dopoledne pro děti
- Vánoční setkání“/výtvarná dílnička pro děti a rodiče s nadílkou/     
- divadlo v MŠ „Vánoční pohádka“

Pro rodiče:
- třídní schůzka – seznámení s provozem a organizací dne v MŠ
- seznámení s plánem akcí, ŠVP

S konkrétními termíny plánovaných akcí budou rodiče včas seznámeni formou zpráv na nástěnce i web. stránkách MŠ.

Těšíme se na Vás.

PODĚKOVÁNÍ:

Zaměstnankyně MŠ děkují zastupitelstvu Obce Vintířov – zejména pak technickým službám pod vedením p. R. Muchky 
za pomoc při stěhování během oprav prováděných v letním období.

Technickým službám a p. učitelce Mgr. P. Šimkové s dětmi ZŠ děkujeme též za zvelebování naší školní zahrady.

                                                                                                             Za kolektiv MŠ Štafková Zdeňka, ředitelka školy
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Základní škola

První školní den v první třídě
Tak už tu máme zase začátek nového školního roku.  Pro děti, které 
jdou poprvé do školy, je to den nových začátků a velkého očekávání. 
Děti přišly se svými kornoutky plnými dobrot, s radostí v očičkách    
a dobrou náladou. A to je skvělý začátek. Uděláme s dětmi všechno 
pro to, aby jim nadšení a chuť do práce vydržela. Pokud se to 
povede, budou děti chodit do školy rády a učení jim půjde bez 
problémů. Jak říká jedno staré moudré přísloví: „S chutí do toho       
a půl je hotovo.“ Přeji všem dětem i rodičům mnoho trpělivosti 
(když třeba někdy půjde učení malinko hůře) a hodně zasloužené 
radosti z dosažených výsledků. 

  
                                                    Mgr. Nina Kačírová – učitelka 1. třídy 

ROZPIS ZÁJMOVÉ ČINNOSTI  ve školním roce 2018/2019

Organizace školního roku 2018/2019

školní rok začíná dne 3. 9. 2018
podzimní prázdniny 29. 10. - 30. 10. 2018
vánoční prázdniny 22. 12. 2018 - 2. 1. 2019
vyučování začne ve čtvrtek 3. 1. 2019 
jednodenní pololetní prázdniny               1. 2. 2019
jarní prázdniny                18. 2. – 24. 2. 2019
velikonoční prázdniny               18. 4. 2019
ostatní svátek 19. 4. 2019
hlavní prázdniny                29. 6. 2019 – 1. 9. 2019
školní rok 2019/2020 začne 2. 9. 2019

Návrh na ředitelské volno:
3. –   4. 1. 2019
9. – 10. 5. 2019 Mgr. Marcela Kokešová, ŘŠ

TANEČNÍ KROUŽEK mladší 
žáci

pondělí 13:30 - 15:00 1. - 2. ročník Mgr. Petra Šimková

TANEČNÍ KROUŽEK
starší žáci

pátek 13:30 - 15:00 3. - 5. ročník Jitka Drofová

ŠIKULKY pondělí 13:30 - 15:00 3. - 5. ročník
Jana Plechatová
Jitka Drofová

KERAMIKA úterý 13:30 - 15:00 3. ročník
Mgr. Petra Šimková
Andrea Dvořáková

KERAMIKA středa 13:30 - 15:00 4. - 5. ročník
Mgr. Petra Šimková
Andrea Dvořáková

HUDEBNÍ KROUŽEK čtvrtek 13:30 - 15:00 1. - 5. ročník
Mgr. Nina Kačírová

LOGOPEDIE
A NÁPRAVNÁ PÉČE

pondělí
12:45 - 14:15

1. - 5. ročník
na doporučení 

TU
Mgr. Monika Kindlová

SPORTOVNÍ HRY středa 13:30 - 15:00 1. - 5. ročník
Mgr. Simona 

Chaloupková, DiS.
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Poděkování
V průběhu letních prázdnin byla realizována rekonstrukce a modernizace naší školy v tomto rozsahu:

 Výměna střešní krytiny na školní budově
 Instalace klimatizace ve 2. patře
 Nová podlahová krytina v učebně PC
 Výměna poničených krycích lišt
 Drobné opravy  - sociální zařízení 
 Vymalování učeben a přilehlých prostor ve 2. patře budovy

Jménem všech zaměstnanců ZŠ Vintířov i jménem všech žáků školy děkuji zástupcům našeho zřizovatele –
zastupitelům obce za podporu této investice.    

Mgr. Marcela Kokešová, ŘŠ

Zájezd do předvánoční Prahy spojený s divadelním představením „ 
Tři oříšky pro Popelku“

V době předvánoční, dne 15. prosince 2018 se budeme mít možnost v rámci zájezdu pořádaném obcí vypravit do naší 
hlavní metropole Prahy a stát se součástí divadelní představení „ Tři oříšky pro Popelku“. Mnohým z nás je pohádka 
autorky Boženy Němcové hlavně známa z televizních obrazovek, kdy se stala námětem scenáristy Františka Pavlíčka       
a režiséra Václava Vorlíčka a v roce 1973 vznikl i stejnojmenný film. Než se tak stane, budeme mít možnost se projít 
centrem města, uvidět vyzdobené ulice provoněné svařeným vínem a všude okolo slyšet hrající vánoční hudbou. 
Neopakovatelný zážitek, za kterým jezdí do Prahy mnoho turistů i z dalekých zemí světa. Premiéra divadelního 
představení „Tři oříšky pro Popelku“ se uskutečnila 12. října 2018 v Kongresovém centru Praha.

Termín: sobota 15. prosince 2018

Program:
6.45 - přistavení autobusu
7.00 - odjezd z Vintířova od obchodu
9.30 - příjezd do Prahy - volný program

14.00 - představení v Kongresovém centru Praha, Kongresový sál
17.00 - odjezd z Prahy
20.00 - plánovaný příjezd do Vintířov

Cena zájezdu činí 250,- Kč na účastníka. Přihlášky na uvedený kulturní zájezd se přijímají na našem obecním úřadě od 
14.11.2018 od 15.30 hod.. Přihlášku si lze vyzvednout na obecním úřadě, nebo stáhnout z webových stránek. Pravidla 
přijímání přihlášek k zájezdu si lze přečíst na shora uvedených místech. Přihlaste se včas.
                                   
                                             
                                              Všem účastníkům přejeme šťastnou cestu a pěkný zážitek.

Odvoz nebezpečného odpadu

Odvoz nebezpečného odpadu společností Sokolovská skládková, spol. s.r.o. se v naší obci uskuteční ve čtvrtek 11. října 
2018 od 15.00 do 16.30 hodin z obvyklých míst. O obvyklých místech svozu budete včas informováni místním 
rozhlasem. Využijte možnosti zbavit se nebezpečného odpadu, kterými 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.
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Vítání občánků

V sobotu 24. listopadu 2018 v čase od 14.00 hodin se ve společenském sále 
restaurace U Kahanu uskuteční slavnostní vítání občánků. Tohoto slavnostního vítání 
se mohou účastnit děti s trvalým pobytem v obci, které ještě nebyly přivítány a jsou 
narozené v období od 1.11.2017 do 31.10.2018. Každé přivítané děťátko dostane od 
obce malý dárek, pamětní list připomínající tuto událost a menší finanční hotovost. 
Během slavnostního vítání budou pořízeny fotografie, některé obdrží rodiče a další 

budou založeny do knihy vedené obcí s názvem „ Kniha zápisů do života“. S ohledem na nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, 
volného pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR), je 
potřeba, aby zákonní zástupci (rodiče), kteří mají zájem se zúčastnit se svým děťátkem slavnostního vítání v letošním 
roce, přišli na obecní úřad, kde vyplní příslušný formulář a svým podpisem stvrdí souhlas s nakládáním se 
svými osobními údaji a případným zveřejněním fotografií.

Formuláře si je možno stáhnout na webových stránkách obce, nebo si je lze vyzvednout přímo na obecním úřadě.

                          Akce je v režii kulturní komise, základní školy a spolku pro občanské záležitosti.

                           Sběrná místa a změna umístění stanoviště

Sběrné dvory v obci sloužící k ukládání objemného odpadu jsou mezi občany velice 
intenzivně využívány. Hlavním důvodem proč vlastně vznikly sběrné dvory, byl ten, aby 
měli občané možnost bez velkých investic za dopravu apod. odložit nepotřebné věci, 
které přestaly plnit svou funkci. Umístěním těchto míst na sídlišti a ve spodní části obce 

se dojezdová vzdálenost snížila a každý občan obce má možnost bezplatně využít těchto služeb. Bohužel je mezi námi 
mnoho lidí, kteří si asi nedokáží uvědomit, kam který odpad patří. Poměrně často a v převážné většině na sídlišti to 
vypadá, jako na smetišti. Nebýt pracovníků technických služeb obce, nechci si ani domýšlet, kde bychom všichni bydleli.
Je to velice smutný pohled procházet se po víkendu ulicemi sídliště. V týdnu to není o mnoho lepší. Kdo to vlastně mezi 
námi žije? Každý si odpoví sám. Bojovat se proti tomuto dá velice těžko, ale to neznamená, že se to nebude nějakým 
způsobem řešit. Pokud nezačnou konkrétní osoby pociťovat dopad na svou osobu, nikdy se tento přístup nezmění. Základ 
je v rodině. Bohužel se nám do obce stěhují i lidé s různých koutů naší země a někteří nemají vůbec žádné návyky. 
Odkud vlastně přišli a jak tam žili? Dost často se sestehovávají do panelových domů, ve kterých je vlastník osoba, která 
v obci nebydlí a ani jí mnohdy nezajímá, co se kolem jeho nemovitosti děje. Každý, kdo po sídlišti chodíme víme o jaké 
domy se více, či méně jedná. Rád bych chtěl věřit, že se situace uklidní a tento nešvar se povede vymýtit. Problém 
s nepořádkem a pečlivostí třídění odpadu, byl i ve sběrném místě ve spodní časti obce. Nějaký čas se to tolerovalo, ale 
nakonec z těchto důvodů se rozhodlo změnit místo sběrného dvora tak, aby se zamezilo těmto nešvarům. Nyní je sběrné 
místo v prostorách čističky odpadních vod za fotbalovým hřištěm a změna umístění prospěla. Věřím, že občané si najdou 
cestu a budou toto nové stanoviště používat, tak jako to staré. Každý máme občas věc, které se chceme zbavit a není nám 
jedno, kde skončí. Četnost míst k odkládání komunálního a tříděného odpadu je po obci mnoho, i přesto jsou popelnice
přeplněné. Velkým nešvarem při odkládání, např. tříděného odpadu je v tom, že není odpad upraven před vhozením do 
popelnice a svým objemem zabere více místa, než by muselo. Typická je PET lahev, která není sešlápnutá. I krabice 
z papíru se dají rozebrat na mnohem menší kusy a nezaberou pak tolik místa v popelnici. Bohužel je to o přístupu nás 
všech, ale nejsme v tomto sami, tento problém řeší i v jiných místech naší země. Tak snad se někdy dočkáme čisté obce    
i bez věčného uklízení tech. službami. Technické služby nevznikly primárně k uklízení odpadu, jejich hlavní činností je 
údržba obce. A to je rozdíl.
                                                                                                                                                 Místostarosta 
                                                                                                                                                  Choc Marek                     
Provozní doba se nezměnila a občané mohou sběrné dvory využívat, tak jak 
jsou již zvyklí v pondělí a ve středa ( od 14.30 – 17.00 hodin) a také v sobotu 
od 9.00 – 11.30 hodin.
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Likvidace dehtových kalů ve Vřesové

Jistě jste zaznamenali v médiích informace o záměru společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., že budou ve 
svém areálu ve Vřesové likvidovat dehtové kaly z lagun Ostramo. V této záležitosti se rozjela veliká mediální kampaň     
a zaznělo i mnoho lží a polopravd. V této záležitosti obdržela obec dopis Ing. Pavla Homoly, člena představenstva 
pověřeného řízením Zpracovatelského úseku. V dopise se píše:
Vážený pane starosto,
Dovolujeme si Vám touto cestou oznámit, že ve zpracovatelské části Sokolovská uhelná, p. n., a. s. bude v průběhu 
měsíce dubna 2018 zahájena likvidace dehtových kalů (TDK) ze Staré Chodovské. Zakázka je realizována na objednávku 
Ministerstva financí ČR společností Jerus, a.s.. Samotné kaly se pak budou tlakově zplyňovat ve zpracovatelské části 
Sokolovské uhelné ve Vřesové. Celkově je na skládce uloženo přes čtrnáct tisíc metrů krychlových dehtových kalů. 
Projekt likvidace náleží do portfolia sanace starých ekologických zátěží.
Těžba kalů v nádrži by měla probíhat zhruba dva roky, včetně následné sanace nádrže by pak celkově neměla přesáhnout 
41 měsíců. Kvůli odtěžení je však nutné skládku tuhých dehtových kalů znovu otevřít. Může se tedy stát, že v průběhu
teplých měsíců bude opět znatelný zápach v okolí nádrže.
Dovoluji si podotknout, že likvidace skládky tuhých dehtových kalů Stará Chodovská nemá žádnou souvislost se 
zpracováním podobného materiálu z lagun Ostramo. Kaly ze Staré Chodovské nebudou míchány s uhlím a nepřijdou do 
styku ani s materiálem z Ostravy. Při likvidaci dehtových kalů ze Staré Chodovské společnost Sokolovská uhelná využije 
zkušeností z předchozí likvidace podobné skládky u nedalekých Nových Chalup, které se podařilo zrealizovat bez 
dopadu na životní prostředí.   ……konec dopisu.
Ve Vřesové probíhá i zároveň likvidace materiálů z lagun Ostramo, které je do Vřesové dopravováno po železnici 
v uzavřených speciálních boxech. Technologie na likvidaci tohoto druhu materiálu funguje ve Vřesové již řadu let a 
společnost investovala do modernizace technologií nemalé prostředky. Na přijímáni materiálů z lagun Ostramo, byl 
vybudován zcela nový terminál, pro nakládání s tímto materiálem. Před spuštěním terminálu, bylo vše přísně 
kontrolováno, testováno a i přes řadu kontrol, nebylo nikdy kontrolními orgány shledáno sebemenší překročení 
jakýchkoli limitů, nebezpečných pro životní prostředí.   

                                                                                                                     Článek se bohužel nepovedlo zařadit do minulého občasníku.

Přehled naplánovaných kulturních a společenských akcí do konce roku 2018

28. - 30. 9. 2018
pátek -
neděle

třídenní zájezd pro občany obce na Moravu do Lednicko Valtického areálu za
vínem a poznáním. Návštěva valtického podzemí, muzea kuriozit v Pelhřimově 
aj.

ŘÍJEN

1.10.2018 pondělí 17.00 oslavy Dne seniorů  - sál restaurace "U Kahanu"

LISTOPAD

3.11.2018 sobota Halloweenské strašení - vodárna

24.11.2018 sobota 14.00
vítání občánků v režii SPOZ, ZŠ a kulturní komise - sál restaurace "U 
Kahanu"

PROSINEC

15.12. 2018 sobota zájezd do předvánoční Prahy - představení 

vánoční balíčky pro důchodce od 63 let

23.12.2018 neděle 18.00 ochutnávka svařáčku a zpívání vánočních koled pod stromečkem - lesopark 
nebo hasičská zbrojnice

24.12.2018 pondělí 15. ročník soutěže o nejlepší štědrovečerní salát - VYKA, kulturní komise

31.12.2018 pondělí dle zájmu možnost uspořádání silvestrovského posezení

Změny vyhrazeny.



8

Oslavy Dne seniorů
V pondělí 1. října 2018 pořádá kulturní komise obce v prostorách kulturního sálu restaurace         U 
Kahanu akci nazvanou „ OSLAVA DNE SENIORŮ“. Od 17.00 hodin bude pro Vás připraven 
příjemný program, u kterého se všichni pobavíme. Nebude chybět kapela Jirky Homolky, která 
zahraje k poslechu i k tanci. 
Přijďte se pobavit. Pokud znáte ve svém okolí nějakého seniora, který by čistě náhodou o této akci 
nevěděl, vezměte ho sebou. Budeme se na Vás těšit.

Halloweenské strašení
Zveme všechny děti v sobotu 3. listopadu 2018 na místo zvané vodárna, kde bude připravená 
strašidelná stezka plná nástrah a hrůzy (doporučený věk od 7 let). Děti, které mají doma kostým 
nějaké strašidelné postavy si ho mohou vzít sebou, není však podmínkou. Kdo zvládne projít 
strašidelnou stezku, bude na konci odměněn. Předprodej vstupenek bude zahájen koncem měsíce 
října na obvyklých místech (MŠ, ZŠ, OÚ). Bližší info. o předprodeji vstupenek a samotném 

průběhu akce se dozvíte včas.

Zpívání pod vánočním stromečkem

V neděli 23. prosince 2018 proběhne od 18.00 hodin v místním lesoparku (v případě nepřízně počasí 
v hasičské zbrojnici) již tradiční akce nazvaná „Zpívání pod vánočním stromečkem“. Akce bude 
zahájena rozsvícením vánočního stromečku. Zazpíváme si několik vánočních koled s dětmi z místních 
školských zařízení a také proběhne vyhlášení vítězů soutěže neoriginálnější vlastnoručně vyrobené 
ozdoby. Vytvoříme si tak v předvečer vánočních svátků krásnou atmosféru. K dispozici budou teplé 
nápoje pro zahřátí a pro ty starší i výborný svařák.

                                  

Soutěž o nejlepší štědrovečerní salát

V pondělí 24. prosince 2018 se uskuteční v místní restauraci Vyka pana Petra Vystrčila soutěž         
o nejlepší štědrovečerní salát. Akce je pořádána již mnoho let ve spolupráci s kulturní komisí obce    
a právě majitelem restaurace panem Petrem Vystrčilem. V letošním roce se tato soutěž uskuteční již 
po patnácté. Do soutěže se může přihlásit každý, stačí pouze v uvedený den přinést do restaurace      

v době od 12.00 – 14.00 hodin vzorek svého štědrovečerního salátu v množství cca 10-15 dkg a zde ho předat paní 
Vystrčilové. Všechny dodané vzorky salátů vyhodnotí odborná porota a vybere z nich pět nejlepších štědrovečerních 
salátů. Vítězové soutěže budou poté oficiálně vyhlášeni a každý z nich obdrží krásnou a hodnotnou cenu.

                
                 Na všechny uvedené akce jste všichni srdečně zváni. Nezapomeňte si vzít sebou dobrou náladu.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávek elektřiny

Ve dnech 25. a 26. září 2018 bude firma ČEZ Distribuce provádět plánované práce na svém zařízení    
a z tohoto důvodu bude přerušena dodávka elektřiny na nezbytně nutnou dobu.
POZOR!! Dne 25. září 2018 se bude jednat o vypnutí celé obce a to v čase od 07.30 – 12.30 hodin. V následující den 
26. září 2018 bude bez dodávek v čase od 07.30 – 12.30 hodin pouze č.p  14, 179, 193 a pozemky s parcelními čísly 
428/5, P.426/3. Na tuto situaci se připravte a přizpůsobte si svůj denní program tak, aby vás plánovaná odstávka 
nezastihla nepřipravené. Vzhledem k tomu, že dne 25. září 2018 bude bez dodávek elektřiny i výměníková stanice 
nebude možné po dobu vypnutí zajistit dodávku teplé vody a tepla do objektů napojených na tuto stanici, mohou se 
objevit výpadky. Děkujeme za pochopení.



9

Oslavy Dne horníků
V sobotu 15. září 2018 se uskutečnila na hřišti TJ Baník Vintířov a jeho přilehlém okolí záležitost, která je obcí pořádá 
již řadu let „ Oslava Dne horníků“. Každoročně mají občané možnost se v těchto místech sejít a uvidět a uslyšet mnoho 
zajímavého. I letošní ročník nebyl v tomto ohledu jiný. Všichni vystupující se snažili předvést to nejlepší. Moderátorka 
celé akce Romana Poláková na začátku všechny přítomné diváky přivítala a zároveň i popřála příjemnou zábavu. Prvními 
vystupujícími byly děti ze základní školy. Před podiem se utvořila formace dětí a s prvními tóny hudby začaly předvádět 
nacvičenou choreografii. Vystoupení bylo pojato velice rytmicky, energicky a rytmy písní rozpohybovaly i přihlížející 
diváky. Rodiče vystupujících dětí bedlivě sledovali výkony svých ratolesti a nakonec je odměnili i s přihlížejícími diváky 
potleskem. Své instrumenty si připravila hudební kapela 3J Cover rock band a začala hrát písně, které některým 
přihlížejícím nostalgicky připomnělo časy dávno minulé. Kapela hrála ve více vstupech a byla to radost poslouchat. Na 
fotbalovém hřišti vyrostlo malé městečko s atrakcí, kde se měli děti i dospěli možnost vyřádit. Své vystoupení měli          
i letečtí modeláři z Lomnice, dále bylo k vidění vystoupení s dravci. Přihlížející měli velikou příležitost si prohlédnou 
z opravdu malé vzdálenosti živočichy z ptačí říše, které jen tak ve volné přírodě neuvidí. To vše i s odborným výkladem. 
Vystoupení s modely letadel i s dravci proběhlo bez úhony, nic se nerozbilo a všichni dravci se vrátili zpět k rukám svého 
ošetřovatele. Je ale pravdou, že někteří z dravců nepospíchali z návratem a užíval si volnosti. Tradicí oslav se stalo           
i vystoupení, které vždy zaujme převážně děti, a to jsou kynologové ze Staré Chodovské se svými psy. A tak tomu 
nebylo jinak. Kdo by se rád nepodíval na dovednosti čtyřnohých mazlíčků. Ne vše se odehrávalo na ploše hřiště a před 
podiem. I v prostorách společenského sálu restaurace U Kahanu měli návštěvníci oslav možnost uvidět mnoho 
zajímavého. Po vstupu do předsálí si mohl každý zájemce nechat změřit krevní tlak, tep, saturaci a hned člověk věděl, 
z těchto základních hodnot, jak na tom zdravotně je. V sále bylo několik stanovišť, na kterých byli přítomni studenti 
zdravotnické školy a velice poučně dokázali poinformovat návštěvníky, o konkrétním tématu daného stanoviště. Kdo 
chtěl, tak si mohl i některé z daných témat vyzkoušet prakticky. Jak se např. provádí první pomoc dospělému člověka, 
nebo dítěti při zástavě srdce. Vše bylo velice poučné, nikdo z nás přeci nevíme, kdy se nám může předaná zkušenost 
zúročit. Kdo navštívil, viděl a může hodnotit. 
Podvečerní vystoupení patřilo skupině, která zpívá písně legendární anglické rokové skupiny Beatles. Skupina se jmenuje 
BROUCI BAND a jsou věrnou kopií členům legendární skupiny Beatles. Při tomto vystoupení jsme se měli možnost 
vrátit se v čase a poslechnout si známé skladby, s kterými hoši původní skupiny dobývali svět. Pro ty co se oslav 
zúčastnili, to byl jistě nezapomenutelný zážitek.
Během oslav i po skončení vše probíhalo v poklidu a bez větších komplikací. Každý odcházel domů plný dojmů              
a spokojen. 

Zájmový kroužek keramiky

Vážení spoluobčané. 
Naše obec pro Vás připravila keramický kroužek v nově otevřené keramické dílně v prostorách 
bývalého zdravotního střediska. Pokud máte zájem, přihlášky jsou k dispozici na Obecním úřadě 
ve Vintířově od 24.9.2018. Cena keramického kroužku je 600,-Kč na pololetí (v ceně je zahrnutá 
keramická hlína, glazury a vámi odnesené výrobky). Kroužek bude probíhat vždy 1x týdně         
2 hodiny. Máte možnost vybrat si skupinu. První skupina bude každé pondělí od 17:30-19:30. 
Druhá skupina bude probíhat ve středu od 17:30-19:30. Počet uchazečů je omezen, vzhledem ke 
kapacitě jedné skupiny, která činí max. 15 osob. První hodina keramického kroužku bude 

zahájena 1.10.2018. 

Ohleduplnost / zamyšlení
Lidská ohleduplnost je vlastnost, která nás lidi v mnoha faktorech odlišuje od zbytku ostatních primátů v přírodě. Je to 
vlastnost, která je nám vkládána při narození, ale pak záleží v průběhu života na mnoha faktorech, zdali se prohlubuje,     
a nebo ji naopak ztrácíme. Každý z nás se během života dostaneme do situace, kdy sami budeme od ostatních, nebo 
konkrétní osoby, potřebovat pomoc. Pokud tato osoba nebude k nám ohleduplná, nikdy nám nepomůže. Z tohoto důvodu 
bychom se všichni měli k sobě chovat ohleduplně a nevytvářet svým chováním situace, které mohou skončit i tragicky. 
Každodenně se po obci pohybujeme, my i naše děti a jsme mnohdy vystaveni nebezpečí osob, kteří tuto vlastnost nemají, 
nebo ji ztrácejí. Bohužel jde i o to, že mnoho těchto osob vlastní oprávnění řídit motorová vozidla a svou agresí mohou 
sebe i ostatní zmrzačit, nebo způsobit smrtelná zranění. Mnoho těchto agresivních a v převážné většině mladých 
motoristů si pletou obec ze závodní dráhou. Ohrožují nás všechny na tom, co je nám nadevše nejdražší, náš život, život 
našich blízkých a dětí. V naší obci jsou již případy, kdy takový neohleduplní, agresivní řidiči připravili o život 
čtyřnohého člena rodiny a bezostyšně pokračovali dál v jízdě, aniž by zastavili. Je to smutné a alarmující. Příště to může 
být někdo jiný, někdo z nás. Uvědomme si, že takto se k sobě chovat nemůžeme, pokud chceme žít pohromadě. Chceme 
přece žít v bezpečí a nebát se chodit po ulicích. Snad se tyto osoby v tomto článku najdou a uvědomí si, že i oni sami 
nikdy nemohou vědět na jaké straně, kdy budou. Bohužel, pak již bývá velice pozdě. Jsme lidé a tak se k sobě také tak 
chovejme. 
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DVB–T2 je tady!

Česká televize a České radiokomunikace spustily na konci března nové pozemní vysílací sítě, na které umístily všechny 
své programy v plném vysokém rozlišení. Nové sítě již vysílají ve formátu DVB-T2, na který postupně přejdou všechny 
volně vysílané televizní kanály. S novým standardem DVB-T2 si však mnohé dnešní televizory a set-top-boxy neporadí, 
a diváci se tak budou muset na technologickou změnu připravit, respektive vhodně vybavit.

Od 1. října dojde k výměně Multiplexu 7: ČT1 HD, ČT2 HD, ČT:D/art, ČT24 a ČT sport HD na kanálu 21 za Multiplex 
11: ČT1 HD, ČT2 HD, ČT:D/art, ČT24 a ČT sport HD vysílaný v DVB-T2. Zároveň pro Vás zařadíme Multiplex 12: 
Nova Cinema, Prima family, Nova, Prima COOL, Prima Love, Óčko, Prima ZOOM, Šlágr TV, Óčko Gold, TV Noe, 
Kino Barrandov, Barrandov plus, Prima MAX, Seznam.cz, TV Barrandov, Barrandov FAMILY a Prima KRIMI do 
základní nabídky na kanál 46 vysílaný také v DVB-T2.

Vám, kteří vlastníte starší TV přijímače či set-top-boxy, přinášíme nový výkonný DVB-T2 set-top-box s podporou HD 
vysílání a kodeku H.265/HEVC, který uspokojí běžné i náročné uživatele. Snadná instalace, elektronický průvodce EPG 
a teletext jsou samozřejmostí, stejně jako možnost nahrávání a přehrávání vysílání z USB.

Tento výkonný DVB-T2 set-top-box Vám nabízíme za bezkonkurenční cenu 550 Kč včetně DPH. Můžete si pro něj přijít 
již dnes na naší pobočku.

Pro všechny, kteří ještě nevyužívají našich služeb jsme od 1. září připravili akční nabídky TV a internetu. Například 
internet 100/100 Mbps za 250 Kč nebo balíček internetu 100/100 Mbps a 50+ TV programů za 300 Kč. Další nabídky k 
dotázání na naší pobočce.

________________________________________________________________________________

Přípravné	a	dokončovací	zemní	práce,	terénní	úpravy,				
							výkopy	základů,	bazénů,	přípojek	a	jiné.	Tyto	práce	

							provádíme	minirýpadlem	CAT	302.5C.	
							Kontakt:	603 924 975							Ceny	již	od	500,-Kč/hod.



Sport v obci 

                           Rozpis fotbalových zápasů TJ Baník Vintířov podzimního kola

I. A Třída - Podzim 2018

Kolo Datum Den Hodina Zápas

5. 22. 9. SO 16:30 B. Vintířov - Jiskra Aš

6. 30. 9. NE 15:00 FK Loket - B. Vintířov

7. 6. 10. SO 16:00 B. Vintířov - FK Ostrov "B"

8. 13. 10. SO 15:30 Olympie Hroznětín - B. Vintířov

9. 20. 10. SO 15:30 B. Vintířov - Rozvoj Trstěnice

10. 27. 10. SO 14:30 B. Vintířov - Baník Habartov

12. 10. 11. SO 14:00 B. Vintířov - Sokol Drmoul

11. 17. 11. SO 10:45 Slavia K. Vary "B" - B. Vintířov

                                
                                      Rozpis rozlosování stolních tenistů TJ Baník Vintířov

Rozlosování okresního přeboru družstev 

Baník Vintířov A (rok 2018/19)

Středa 3.10.2018 17.30 Vintířov A Vintířov B

Středa 10.10.2018 17.30 Vintířov A Bukovany A

Středa 31.10.2018 17.30 Vintířov A Chodov E

Středa 21.11.2018 17.30 Vintířov A Loket C

Středa 5.12.2018 17.30 Vintířov A H. Slavkov B

Středa 23.1.2019 17.30 Vintířov A Lomnice B

Středa 13.2.2019 17.30 Vintířov A Sokolov C

Středa 6.3.2019 17.30 Vintířov A Kynšperk C

Středa 20.3.2019 17.30 Vintířov A Bukovany B

Vydává: Obecní úřad Vintířov, IČO 00259641,Vintířov 62, vydání čtvrtletní, roz. vydáno 27.9.2004 , event.č. MK ČR E 15350.

OPSP - Podzim 2018

Kolo Datum Den Hodina Zápas

5. 23. 9. NE 15:00 Slavoj Kynšperk - B. Vintířov

12. 26. 9. ST 17:30 Dynamo Krajková - B. Vintířov

6. 28. 9. PÁ 16:30 B. Vintířov - Dolní Rychnov

7. 5. 10. PÁ 17:00 Baník Sokolov - B. Vintířov

8. 13. 10. SO 10:00 B. Vintířov - Baník Král. Poříčí

9. 20. 10. SO 11:30 Spartak H. Slavkov - B. Vintířov

10. 26. 10. PÁ 16:30 Spartak Chodov - B. Vintířov

11. 2. 11. PÁ 16:30 B. Vintířov - Sokol Citice

Rozlosování okresního přeboru družstev 

Baník Vintířov B (rok 2018/19)

Středa 10.10.18 17.30 Vintířov B Loket C

Středa 31.10.18 17.30 Vintířov B Kynšperk C

Středa 21.11.18 17.30 Vintířov B H.Slavkov B

Středa 05.12.18 17.30 Vintířov B Bukovany B

Středa 09.01.19 17.30 Vintířov B Vintířov A

Středa 23.01.19 17.30 Vintířov B Bukovany A

Středa 13.02.19 17.30 Vintířov B Lomnice B

Středa 06.03.19 17.30 Vintířov B Chodov E

Středa 20.3.2019 17.30 Vintířov B Sokolov C




