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PPrrooggrraamm::  

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce 

2. Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními 

3. Delegování zástupce obce na jednání valné hromady společnosti Sokolovské vodárenské s.r.o. 

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

5. Výsledky voleb do Evropského parlamentu  

6. Kulturní akce v měsících 05 - 09/2019 a stav jejich příprav 

7. Pronájem části pozemku  parc.č. 512/1 v k.ú. Vintířov u Sokolova  

8. Rozpočtové opatření č. 2/2019 

9. Různé  

10. Diskuze 

11. Usnesení 

  

RRůůzznnéé::  

a) Projednání a schválení nákupu malotraktoru pro potřeby údržby hřišť obce 

b) Koupě pozemků ve vlastnictví města Nové Sedlo  

 

   Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1. Věnován finanční dar ve výši 2 000,- Kč na pořádání akce 11. ročníku Velkého dne (cvičák na kopečku) ve 

Staré Chodovské, IČO:76154343. 

2. Věnován finanční dar ve výši 2 000,- Kč na zajištění provozu dětské krizové linky Linka Bezpečí,z.s. 

IČO:601383198 

3. Nákup fontány do místního lesoparku. Bude provedeno zabezpečení a poté bude fontána nainstalována.  

4. Dne 18. dubna 2019 se uskutečnil svoz nebezpečného odpadu společností Sokolovská skládková, spol. s.r.o.. 

Obec za likvidaci nebezpečného odpadu uhradila společnosti částku 8 741,- Kč.  

5. Dne 2. května 2019 proběhl zápis dětí do Mateřské školy Vintířov pro rok 2019/2020. Od nového školního 

roku nastoupí do mateřské školky 23 dětí.  

6. Jednání s vedoucím oddělení mostní správy KSUS Karlovarského kraje ve věci výměny zábradlí přes most č. 

2019 2/1 podél levé strany směrem na město Chodov. Po výměně zábradlí bude probíhat i oprava chodníku. 

7. Jednání se zástupci společnosti Catr spol. s r.o. o dalších investičních záměrech společnosti v naší obci a o 

záležitostech, které je potřeba ještě dotáhnout do zdárného konce.   

8. Demolici objektu č.p. 54, parc. č. 84, lokalita Šlemka. Na základě podepsané smlouvy ze dne 21.5.2019 bude 

demolice provedena firmou JML stavební, s.r.o. za částku 248 961,51 Kč bez DPH.  

9. Obec Vintířov obdržela od Karlovarského kraje a společnosti ELEKTROWIN dárkový poukaz v hodnotě 

10 000, - Kč za druhé místo v kategorii obce s počtem obyvatel do 2500 za rok 2018 v soutěži obcí ve sběru 

elektroodpadu.  

10. Svodku Městské policie Chodov za měsíc duben 2019. 

http://www.vintirov.cz/
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11. Dopis SUAS, p. n., a.s. sekce Ekologie, ve kterém je obec informována o možné zvýšené pachové 

postižitelnosti i dále od Vřesové vzhledem k postupu sanačních prací na lokalitě skládky těžkých dehtových 

kalů Stará Chodovská. 

12. Ke dni  31.12.2019 končí veřejnoprávní smlouva, resp. dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy o výkonu 

přenesené působnosti na úseku přestupkového řízení mezi městem Chodov a obcí Vintířov. Obec předběžně 

souhlasí s prodloužením této smlouvy. 

13. Dne 26. 6.2019 se uskuteční valná hromada Komunální odpadové společnosti, a.s., kde by mělo dojít ke změně 

předsedy představenstva společnosti. Za obec se tohoto jednání bude účastnit starosta Marek Choc. 

14. Ode dne 1.5.2019 je v platnosti veřejná vyhláška Opatření obecné povahy. Obec se tímto opatřením snaží 

zamezit velké migraci obyvatel a vyplácení nadměrných prostředků na bydlení (obchod s chudobou). 

15. Termín příštího zasedání zastupitelstva obce je 24.6.2019.  
 
Diskuze/ připomínky občanů: 

Stížnost místních občanů, žijících v blízkosti společenského sálu restaurace U Kahanu , na zvýšený hluk při  pořádání 

víkendových akcí. Špatné parkování a narušování nočního klidu. Akce jsou pořádány a organizovány místními občany, 

ale účastni jsou lidé ze širokého okolí. 

  

2244..  ččeerrvvnnaa  22001199  ––  vvííccee  nnaa  wwwwww..vviinnttiirroovv..cczz  

 
PPrrooggrraamm::  

12. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce 

13. Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními 

14. Projednání dokumentace pro územní rozhodnutí vývojového a testovacího centra BMW Group 

15. Výroční zpráva školských zařízení MŠ a ZŠ za školní rok 2018/19 

16. Informace o stavu a průběhu akcí v roce 2019 a příprav akcí na další roky 

17. Kulturní akce v měsících 06 - 10/2019 a stav jejich příprav 

18. Výroční zpráva Vintířovské teplárenské a majetkové společnosti s.r.o. za rok 2018 

19. Rozšíření katastrálního území Vintířov u Sokolova 

20. Různé  

21. Diskuze 

22. Usnesení 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

• Ukončení činnosti Městské policie Chodov v obci Vintířov po 31.12.2019 (neprodloužení veřejnoprávní 

smlouvy městem Chodov). 

• Obec Vintířov podepsala smlouvu s provozovatelem TextilEco a.s., zabývajícím se sběrem a zpracováním 

oděvů, obuvi a textilu, který v naší obci provozuje 2 kontejnery na tento druh odpadu. 

• Schválení odměny pro ředitelku Mateřské školy Vintířov z krajských prostředků. 

• Schválení žádosti ředitelce Mateřské školy Vintířov o povolení výjimky z počtu dětí dle § 23 zák. 561/2004 Sb. 

Ve  školním roce 2019/20 nastoupí do 1. a 2. třídy  Mateřské školy Vintířov celkem 53 dětí.  

• Svodku Městské policie Chodov za měsíc květen 2019. 

• Rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti Sokolovské vodárenské s.r.o., ze dne 14.6.2019 o změně názvu 

nově založené společnosti. Původní návrh jména nově vzniklé společnosti byl navržen Vodárna Sokolov a před 

schválením byl změněn na Vodárna Sokolovsko s.r.o. 

• Schválení odměny pro ředitelku Základní školy Vintířov z prostředků Krajského úřadu Karlovarského kraje. 

• Věnován peněžitý dar ve výši 2 000,- Kč na zřízení nového modernějšího babyboxu v Karlových Varech. 

Ludvík Hess, Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s., IČ:27006891 

• Podepsání smluv na dodávky zemního plynu pro rok 2020 od MND (Obec Vintířov, TJ Baník Vintířov, 

Mateřská škola Vintířov) . 

• Regenerace hřišť, kterou provádí firma Eurogreen cz. 

• Rozhodnutí starosty obce, kdy schválil, že přezkum hospodaření za kalendářní rok 2019 dle § 42 odst. 1 zákon o 

obcích, resp. zákon č. 420/2004 Sb., bude proveden soukromým auditorem paní Jitkou Náhlovskou. 

• Stížnost předsedy společenství na četnost sekání v okolí panelového domu 172 – 173 (vysoká tráva). 

• Oznámení Sokolovské uhelné, p. n., a. s. o celopodnikové odstávce provozních zařízení, která proběhne od 

5.7.2019 do 28.7.2019. Z tohoto důvodů nebude společnost Vintířovská teplárenská a majetková a. s., schopna 

dodávat teplou vodu do objektů napojených na výměníkovou stanici v termínu od 8. do 18.7.2019. 

• Dohodnout případnou schůzku s Urbanem ze společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. v záležitosti námitek 

vyřčených na zasedání dne 27.5.2019. 

• Dohodnout pracovní schůzku se zástupcem společnosti Lias p. Krösslem v záležitosti efektivity opatření na 

snížení prašnosti, která byla učiněna v předchozím období.  

http://www.vintirov.cz/
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• Příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat 2.9.2019.    

Diskuze/ připomínky občanů: 

• Ze strany občanů zazněla připomínka ohledně krmení holubů, nepořádku kolem kontejnerů a vjíždění aut na 

travnaté plochy, a to především na sídlišti. 

 

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 

obdarováni jubilanti, kteří dosáhnou věku 60 let a více, vždy po 5 letech. Po dosažení věku 90 let vždy po roce. 

 
ZÁŘÍ 

14.09.2019 sobota   
13.00 - 
20.00 oslavy Hornického dne  - areál TJ Baník Vintířov 

ŘÍJEN 

01.10.2019 úterý 
17.00 - 
20.00 

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 

21.10.2019 pondělí 18.00 Trabanti - sál restaurace "U Kahanu" 

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

LISTOPAD 

02.11.2019 sobota   Halloweenské  strašení - vodárna 

16.11.2019 sobota 
18.00 - 
24.00 Oldies pro všechny, kteří ho mají rádi - sál restaurace "U Kahanu" 

23.11.2019 sobota 14.00 
vítání občánků v režii SPOZ, ZŠ a kulturní komise - sál restaurace "U 
Kahanu" 

PROSINEC 

03.12.2019 úterý 18.00 
Vánoční koncert loketské skupiny Roháči z Lokte - sál restaurace "U 
Kahanu" 

14.12.2019 sobota   zájezd do předvánoční Prahy - divadlo Hybernia  - muzikál Galileo 

20.12.2019 pátek 
14.00 - 
22.00 Vánoční turnaj v šipkách - sál restaurace "U Kahanu" 

      vánoční balíčky pro důchodce od 63 let 

23.12.2019 pondělí 18.00 
ochutnávka svařáčku a zpívání vánočních koled pod stromečkem - 
lesopark nebo hasičská zbrojnice 

24.12.2019 úterý   16. ročník soutěže o nejlepší štědrovečerní  salát - VYKA, kulturní komise 

31.12.2019 úterý   dle zájmu možnost uspořádání silvestrovského posezení 

 
 
 

Oslavy dne seniorů 
 

Na 1. října 2019 od 17.00 do 20.00, na sále restaurace „U Kahanu“, jsme pro naše seniory připravili 
příjemné posezení s dudáckou kabelou z Tachova a klubovým pořadem Ivo Šmoldase. Celý podvečer 

se ponese v duchu posezení ve vinném sklípku. Samozřejmostí bude i občerstvení. 
Přijďte se k nám pobavit a zapomenout na starosti všedních dní. 

Kulturní komise 
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LEDECKÁ DUDÁCKÁ MUZIKA 

 
 
 
 

V našem repertoáru jsou lidové písně převážně z Chodska, ale i z jiných míst naší republiky, při kterých je 
možno si zazpívat i zatancovat. Je samozřejmostí, že dudácká muzika vystupuje v krojích. Na našich dominují 
hlavně krásně vyšívané chlapecké vesty. 
Hrajeme velmi často v Mariánských Lázních, Františkových Lázních, Karlových Varech, Jáchymově, Plzni, ale 
i za hranicemi naší republiky a to převážně v Německu, kde si nás němečtí posluchači velmi oblíbili. Není 
divu, vždyť naše polky a valčíky plné temperamentu potěší i ta nejsmutnější srdéčka. 
V naší kapele jsou zastoupeny tyto nástroje 

• Dudy Eva Kantnerová 

• Housle Milan Brouček 

• Kontrabas Ludmila Leheňová 

• B-klarinet Petr Valečka 

• Es-klarinet Libor Valečka 

• Vozembouch a zpěv Alena Bartošová 

https://www.dudaci.cz/cs
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TRABANTEM TAM A ZPÁTKY 

 

Kdy: 21. října 2019 od 18.00 hodin 

Kde: sál restaurace "U Kahanu" 

Vstupné: 50,- Kč - vstupenky možno zakoupit  na Obecním úřadě, dveře č. 6 

Použitá vozidla: 2 TRABANTI, 1 MALUCH, 1 JAWA 

Celkem ujeto kilometrů: 25.000 km z  Asie až domů 

  

VELKÁ CESTA DOMŮ 

BANGKOK! NÁŠ EVEREST. DO ŽÁDNÉHO CÍLE JSME SE NEPROBOJOVÁVALI TAK DLOUHO, A TAK 

TĚŽCE JAKO DO BANGKOKU. ALE DOJELI JSME TAM! BEZ TRABANTŮ NA STARÝCH OTLUČENÝCH 

MOTORKÁCH KOUPENÝCH NAČERNO, ALE DOJELI! A DALŠÍ PLÁN? TEN BYL JASNÝ, UŽ KDYŽ 

JSME STARTOVALI Z AUSTRÁLIE: DOJET DOMŮ. A KDYŽ TO NEJDE NA JEDEN ZÁTAH, TAK NA 

DVA. BYLO TO JASNÉ, UŽ KDYŽ JSME STÁLI ŠPINAVÍ, ZNIČENÍ, ALE ŠŤASTNÍ POD SOCHOU 

RŮŽOVÝCH TŘÍHLAVÝCH SLONŮ V CENTRU MĚSTA – PŘÍŠTĚ ODSUD VYRÁŽÍME NA VELKOU 

CESTU DOMŮ. 

ALE TO BY TO NEBYL ŽLUTÝ CIRKUS, ABY TO BYLO JEDNODUCHÉ. BANGKOK SE STAL MÍSTEM, 

KDE SE KOLO ŽLUTÉHO TRABANTA ASI NIKDY NEOTOČÍ. ZATÍMCO V ROCE 2015 BYLO THAJSKO 

PRO ZAHRANIČNÍ AUTA RÁJEM, O DVA ROKY POZDĚJI SE Z NĚHO STALO BYROKRATICKÉ PEKLO, 

KDE SE ZA VJEZD PO VLASTNÍ OSE PLATÍ TISÍCE DOLARŮ. A TAK JSME SI ŘEKLI, ŽE SE 

NENECHÁME OKRÁDAT A ROZHODLI SPLNIT SI SVŮJ DÁVNÝ SEN – INDII. STARTUJEME ZE 

STEJNÉ ROVNOBĚŽKY, ALE PROTĚJŠÍHO BŘEHU BENGÁLSKÉHO ZÁLIVU – Z JIŽNÍ INDIE NA 

SEVER. CHCEME ZNOVU DOJET DO UZBECKÉHO SAMARKANDU, NEJVÝHODNĚJŠÍHO BODU NAŠÍ 

PRVNÍ CESTY. JAKMILE SE TAM DOSTANEME, OBJELI JSME TRABANTEM SVĚT. A PAK UŽ V 

NAŠICH STARÝCH STOPÁCH DOMŮ. 
  

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. 

 

Programové dotace na pořádání kulturních a sportovních akcí obce 

Obec Vintířov vyhlašuje programové dotace na přidělování dotací na kulturní a sportovní 

činnost v obci Vintířov (jednorázové i dlouhodobé projekty). Žádosti o poskytnutí dotace z 

rozpočtu obce Vintířov na pořádání kulturních či sportovních akcí lze podávat do                        

30. listopadu  2019. Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce a formuláře jsou k dispozici 

na adrese http://www.vintirov.cz/cs/dotace-obce/ nebo v kanceláři č. 2. Žádáme všechny žadatele 

o dodržení termínu podání, neboť následně dojde k přerozdělení dotací na předložené projekty z 

vyčleněného objemu financí rozpočtu na celý rok 2020. Vybrané projekty budou zahrnuty do kulturního a sportovního 

plánu obce na rok 2020 a podporovány obcí. Pro rok 2020 už následná výzva k dalším dotacím vyhlášena nebude. Pokud 

chcete pořádat v roce 2020 v obci kulturní nebo sportovní projekt za přispění obce Vintířov, je nutné na tento 

projekt podat žádost na podatelně obecního úřadu do 30. 11. 2019. 

 

 

 

http://tamazpet.transtrabant.cz/
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Tradiční výrobek roku 2019 

 

Sokolovsko – Mikroregion Sokolov – východ  pořádalo soutěž o Tradiční 

výrobek roku. O tom, kdo toto ocenění získá, mohl rozhodovat každý 

hlasováním na internetu. 

Cílem soutěže Tradiční výrobek roku je získat přehled o zajímavých 

produktech na zájmovém území a případně motivovat výrobce k tomu, 

aby v nejbližší době usilovali o značku Original product of Sokolovsko. 

Hlasovat bylo možné do 31. května 2019. Přihlásit se nebo být nominován 

mohl ten, kdo vyrábí či tvoří něco zajímavého, co lze zakoupit v regionu, 

je obyvatelem s trvalým bydlištěm v Karlovarském kraji nebo podniká na 

tomto území, případně se jedná o zemědělce, který zde hospodaří. Letos 

byly přihlášky do soutěže od účastníků z celého Karlovarského kraje. 

Vítězem této soutěže se stala občanka naší obce paní Eva Ottová se 

svými háčkovanými Andělkami se srdcem v ruce. 

Ocenění a drobné dary převzala na našem obecním úřadě dne 26. června 

2019.    

                                                                            Blahopřejeme! 

                

 
 
  

 

 

 

 

 

 

Ze školských zařízení 
 

 

 

 

 

Mateřská škola 

 

PODĚKOVÁNÍ  

Stává se již pravidlem, že doba prázdninového uzavření naší školky je dobou oprav a zvelebování prostředí. 

Také letos proběhla velká rekonstrukce kuchyně a šaten u tělocvičny. 

Děkujeme zastupitelům obce za finanční podporu při této rekonstrukci. Díky ní máme krásně zrenovovanou kuchyň 

(nová dlažba, obklady stěn) , vybavenou novými spotřebiči (sporáky, výlevka, dřezy, nerez stoly). V prostorách šaten u 

tělocvičny proběhla oprava puklin u stropů a stěn, vymalování, pokládka lina, výměna vodovodních baterií u umyvadel 

na WC. 

V 1. třídě byl položen nový koberec, takže třída v přízemí, kam dochází ty nejmenší děti, působí veseleji. 

Děkujeme především panu starostovi Chocovi, který se staral o bezproblémový chod všech  prací . 

https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=92791&idc=6656010&ids=12870&idp=87666&url=http%3A%2F%2Fwww.fruko.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93472&idc=6656010&ids=554&idp=87086&url=http%3A%2F%2Fwww.kanalizacezplastu.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93310&idc=6656010&ids=14946&idp=89232&url=http%3A%2F%2Fwww.muzeum-sokolov.cz%20
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Nový školní rok v mateřské škole 

Tak už nám to zase začíná – nám učitelům, rodičům i dětem. Ranní vstávání a povinnosti přinášející všední 

život. 

Doba bezstarostných prázdnin se nachýlila k závěru a noví předškoláci se chystají na první vstup do kolektivu. 

Čeká je spousta novot, které musí zvládnout – neznámé prostředí, paní učitelky, nové děti a režim dne, který 

je pro některé děti velkou zátěží. 

 

Vše se dá v klidu zvládnout, když rodič na tento nový krok své dítko připraví: 

 

• povídejte si s dítětem o tom, jak to bude probíhat první den ve školce a připravte dítě na to, že 

docházka do školky bude pravidelná – nejen tehdy, když se mu bude chtít (maminka půjde do práce - 

ty do školky),  pomalu  uzpůsobte dítěti domácí režim tak, aby nastartování nového režimu nedělalo 

dítěti  potíže (ukládejte dítě k spánku  dříve a postupně jej probouzejte v přibližný čas, kdy bude dítě 

vstávat do školky) 

• zvykejte dítě na samostatnost v oblékání, stravování, hygienu - dítě se tak bude cítit jistější   a 

klidnější a o to lépe se mu pak půjde do školky následující dny 

• v den nástupu do školky si raději přivstaňte a v klidu se vypravte - vezměte s sebou veškeré  věci 

potřebné pro dítě, které vám doporučila MŠ při zápisu  

• v šatně bez zbytečné nervozity a spěchu dítě převlékněte a dejte si čas na krátké  láskyplné rozloučení 

a ujištění, že pro dítě včas přijdete. Neslibujte něco, co pak nedodržíte! Dítě musí vědět,   že to, co jste 

slíbili, vždy splníte. Předejdete tak zbytečnému pláči. 

 

I přes všechna doporučení a snahu rodičů se někdy stane, že dítě před vstupem do školky pláče a někdy tento 

stav trvá i delší dobu. Tady zbývá jen poslední rada: „Vytrvejte a nepovolte v docházce! Jde jen o to, aby si 

dítě zvyklo na pravidelnou změnu režimu. To ostatní je jen zkouška mezi dítětem a Vámi - takzvaná hra „Kdo 

z koho“. Dítě si dokáže vymyslet tisíc nesmyslů, jen abyste ho zítra do té „hrozné školky plné zlých dětí“ 

nedávali. Nenechte se zviklat ve svých rozhodnutích a dítěti neustupujte. My učitelky MŠ za Vámi budeme 

stát a společně tyto první dny zvládneme. 

 

Nový školní rok v MŠ začíná tak, jako ve škole - 2.9.2019.  

Těšíme se nejen na nové tváře nováčků, ale též na děti, které již mateřskou školu dobře znají z minulého 

školního roku a po delší prázdninové přestávce budou opět pokračovat v docházce.  

Mateřská škola je v tomto školním roce opět plně obsazena. Prosíme proto rodiče, pokud se rozhodnete dítě z 

mateřské školy vyřadit, učiňte tak co nejdříve, aby bylo uvolněno místo pro další zájemce.  

Docházka do MŠ by měla být pravidelná, pro předškolní děti před vstupem do ZŠ je povinná – proto pokud 

bude dítě nemocné nebo se nebude moci z jakýchkoliv důvodů účastnit, prosíme rodiče, aby své děti včas 

omlouvali (telefonicky, ústně, dlouhodobější nepřítomnost písemně prostřednictvím tiskopisu z MŠ). Je pro 

nás nemilé řešit neomluvenou docházku vyřazením dítěte z MŠ. 

Doufám, že tuto informaci všichni rodiče pochopí a budou s námi spolupracovat.  

                                                

Děkujeme a přejeme dětem i rodičům bezproblémový vstup do nového školního roku. 

 

PLÁNOVANÉ  AKCE MŠ VINTÍŘOV  V 1. POLOLETÍ 

 

-  třídní schůzka rodičů  - 25.září  od 15.30 hod. 

- „Dýňový den “ akce pro děti a rodiče (hrátky s dýní, průvod obcí s lampiónkem ve  

   strašidláckém ) - 31. října od 17.00 hod. 

- čertovské řádění – dopolední akce pouze pro děti (dopoledne plné čertovských her  

  v tělocvičně )  -  5.prosinec  

- vánoční charitativní trh  - 12. prosinec od 15.00 hod. 

- vánoční setkání dětí a rodičů – dílnička tvoření – 12. prosinec od 15.30 hod. 

 

Termíny plánovaných akcí mohou být z organizačních důvodů pozměněny – potvrzení termínů bude 

zveřejněno formou zpráv na nástěnce i webu naší MŠ. 

 

                                                                         Za kolektiv MŠ Štafková Zd., ředitelka MŠ Vintířov 
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Základní škola 

 

 
 

ROZPIS ZÁJMOVÉ ČINNOSTI  ve školním roce 2019/2020 
 

TANEČNÍ KROUŽEK- mladší 

 

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

TANEČNÍ KROUŽEK-starší 

 

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

ŠIKULKY  pondělí 13:30 – 15:00 2.-5. ročník Jana Plechatová 

Jitka Drofová 

KERAMIKA středa 13:30 – 15:00 1.-3 ročník  Mgr. Petra Šimková 

Andrea Dvořáková 

KERAMIKA čtvrtek 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 13:30 – 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. 

 

Organizace školního roku 2019/2020 

zahájení školního  roku   2. 9. 2019 

podzimní prázdniny   29. 10. - 30. 10. 2019 

vánoční prázdniny    23. 12. 2019 - 3. 1. 2020 

vyučování začne v pondělí  6. 1. 2020  

jednodenní pololetní prázdniny  31. 1. 2020 

jarní prázdniny    24. 2. - 1. 3. 2020 

velikonoční prázdniny   9. 4. 2020 

ostatní svátek     10. 4. 2020 

hlavní prázdniny    1. 7. - 31. 8. 2020 

zahájení školního  roku 2020/2021   1. 9. 2020 

 

Návrh na ředitelské volno: 

31. 10. – 1. 11. 2019 

29. – 30. 6. 2020         Mgr. Marcela Kokešová, ŘŠ 

 

První školní den prvňáčků 

Letní prázdniny se s námi rozloučily a nastal začátek nového školního roku. Pro prvňáčky přináší první školní den velké 

změny, otevírá se jim nová životní etapa. Přicházejí nové povinnosti, nové zážitky.  Ráda bych popřála všem dětem i 

rodičům, aby na tento významný krok měli hezké vzpomínky, po celou dobu školní docházky mnoho trpělivosti  a 

společné radosti  z dosažených výsledků.       

         Mgr. Monika Kindlová 

Poděkování 

V průběhu letních prázdnin byla realizována oprava naší školy v tomto rozsahu: 

• Rekonstrukce - sklad materiálu - kroužek Šikulky  

• Oprava poničených zárubní - III. třída - 2. patro  

• Školní družina   - odvlhčení budovy, zajištění větrání 

 

Jménem všech zaměstnanců ZŠ Vintířov i jménem všech žáků školy děkuji zástupcům našeho zřizovatele - zastupitelům 

obce za podporu této investice.    

              Mgr. Marcela Kokešová, ŘŠ 
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I. A Třída - Podzim 2019  OPSP - Podzim 2019 
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5. 20.9. PÁ 18:30 B. Vintířov - SK Dolní Rychnov  5. 18.9. ST 17:00 B. Vintířov - Baník Habartov 

6. 28.9. SO 13:30 SK Kraslice - B. Vintířov  6. 28.9. SO 12:00 Loko K. Vary - B. Vintířov 

7. 4.10. PÁ 18:30 B. Vintířov - Sokol Drmoul  7. 2.10. ST 17:00 B. Vintířov - SK Kraslice 

8. 13.10. NE 10:15 Olympie Březová "B" - B.Vintířov  8. 13.10. NE 10:00 Baník Bukovany - B. Vintířov 

9. 18.10. PÁ 18:30 B. Vintířov - DDM Stará Role 
 

9. 16.10. ST 17:00 
B. Vintířov - Dynamo 
Krajková 

10. 25.10. PÁ 18:30 B. Vintířov - FK Merklín  1. 27.10. NE 11:30 Slavoj Kynšperk - B. Vintířov 

11. 3.11. NE 14:00 FK Ostrov "B" - B. Vintířov            

12. 8.11. PÁ 18:30 B. Vintířov - Baník Pila            

  

Stolní tenis 

Do nového ročníku 2019-2020 vstupujeme se třemi družstvy.  

„A“ po úspěšném postupu z okresního přeboru postoupilo do soutěže krajský přebor 2. třídy.  

„B“ a „C“ nás bude nadále reprezentovat soutěží okresní přebor. Našim cílem je v letošním roce umístění se na 

nejvyšších příčkách, k tomu by nám mohli pomoci čtyři nový hráči a pro družstva B a C posily z A týmu. Těšíme se na 

vaši návštěvu a podporu našich borců při mistrovských zápasech. 

 

Rozlosování první poloviny soutěže KP2 družstva Baníku Vintířov A  

 

1. 
28. 09. 2019 

09:00 
TJ Baník Vintířov A TJ Slavoj Kynšperk B 

   

4. 
26. 10. 2019 

09:00 
TJ Baník Vintířov A  TJ Ostrov C 

   

5. 
26. 10. 2019 

14:00 
TJ Baník Vintířov A  Klub stolního tenisu Karlovy Vary, z.s. C  

   

6. 
09. 11. 2019 

09:00 
TJ Loket nad Ohří B  TJ Baník Vintířov A  

   

7. 
09. 11. 2019 

14:00 
SKST Chodov D  TJ Baník Vintířov A  

   

8. 
23. 11. 2019 

09:00 
TJ Baník Vintířov A  TJ Luby B 

   

9. 
23. 11. 2019 

14:00 
TJ Baník Vintířov A  TJ Luby A 

   

10. 
07. 12. 2019 

09:00 
TJ Baník Sokolov B TJ Baník Vintířov A  

   

11. 
07. 12. 2019 

14:00 
SKST Cheb D  TJ Baník Vintířov A  

   

       

 

         Za oddíl stolního tenisu 

          Zdeněk Kraka 

  

  

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..  

  

https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=37297&rocnik=2019
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=37860&rocnik=2019
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=37297&rocnik=2019
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=37481&rocnik=2019
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=37297&rocnik=2019
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=37865&rocnik=2019
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=37420&rocnik=2019
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=37297&rocnik=2019
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=36362&rocnik=2019
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=37297&rocnik=2019
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=37297&rocnik=2019
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=37301&rocnik=2019
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=37297&rocnik=2019
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=37300&rocnik=2019
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=37303&rocnik=2019
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=37297&rocnik=2019
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=38053&rocnik=2019
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=37297&rocnik=2019
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Majitelé psů v Česku mají už jen pár měsíců na splnění nové povinnosti, jinak jim budou hrozit 

vysoké pokuty 

K 1. lednu 2020 bude na základě novely veterinárního zákona schválené před třemi lety povinné 

očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem. Majitelé psů v 

Česku tak mají ještě zhruba čtyři měsíce na to, aby nechali svá zvířata u veterinárního lékaře označit 

mikročipem. 

Štěňata musí být označena nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině, tedy v půl roce věku. 

Výjimku budou mít pouze starší psi a to, pokud jsou označeni jasně čitelným tetováním, které bylo provedeno před 3. 

červencem 2011. 

Označení psů mikročipem provádějí soukromí veterinární lékaři, kteří jsou oprávněni vykonávat veterinární léčebnou a 

preventivní činnost a jsou registrovaní u Komory veterinárních lékařů ČR. 

Dlouhodobě je označení psa (ale také kočky či fretky) čipem povinné v případech, že s ním majitel cestuje do zahraničí, v 

řadě obcí tuto povinnost na lokální úrovni již roky ukládají místní vyhlášky. Povinná evidence psů v současné době 

funguje ve většině zemí Evropské unie. 

Čipování představuje jednorázový úkon srovnatelný s injekční aplikací. Mikročip o délce zhruba jeden centimetr je 

sterilně aplikován pomocí jehly do podkoží zvířete. Obal je vyroben z bioompatibilních materiálů, na které organismus 

zvířete nereaguje jako na cizí těleso. Za psa bez označení bude hrozit ve správním řízení uložení pokuty ve výši až         

20 000 Kč. „Apelujeme na chovatele, aby včas navštívili se svým psem ošetřujícího veterinárního lékaře a nechali psa 

čipovat,“ uvedl ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád. „Chápeme, že nová povinnost přinese sice 

jednorázovou administrativní a finanční zátěž pro chovatele ve výši stovek korun, nicméně její přínosy by měly být dle 

našeho očekávání výrazně vyšší,“ dodal Semerád. 

 

Policisté Karlovarského kraje radí:  

Používejte reflexní prvky a buďte vidět! Blížící se zimní období je specifické nejen změnou teplot, 

ale i tím, že se později rozednívá a brzy stmívá. Během dne se mohou také ve větší míře 

vyskytovat mlhy. Proto by měli být opatrní zejména chodci a cyklisté, kteří jsou bráni za 

nejzranitelnější účastníky silničního provozu. Vidět a být viděn je základní pravidlo bezpečnosti 

na silnicích, které platí pro všechny účastníky provozu. Za snížené viditelnosti toto pravidlo platí 

dvojnásob, proto buďte vidět a používejte reflexní prvky, které ve světlech projíždějících vozidel 

výrazně září. Když budete vidět na dostatečnou vzdálenosti, řidiči mohou včas zareagovat, vyhnout se a předejít tak 

střetu s tragickými následky. Na užití reflexních prvků myslí i zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích, který chodcům stanovuje, že reflexní prvek umístěný na viditelném místě musí mít každý chodec, který se 

bude za snížené viditelnosti pohybovat po pozemní komunikaci, na níž není chodník ani veřejné osvětlení. Za nesplnění 

této povinnosti lze chodci uložit pokutu až do výše 2 000 Kč. Při snížené viditelnosti noste oblečení jasných barev, abyste 

byli lépe vidět v šeru, ve tmě či za mlhy. Vhodným používáním reflexních prvků lze zabránit střetu chodce s vozidlem. 

Dnes je možné pořídit si kromě  reflexních pásek či vest i mnoho přívěsků, nášivek či dalších reflexních doplňků. 

Reflexní doplňky doporučujeme umístit viditelně, zejména na končetiny směrem do komunikace. Chodec musí být 

viditelný pro ostatní účastníky provozu ze všech stran, tedy zepředu i zezadu. Řadou testů bylo prokázáno, že pohybuje-li 

se na pozemní komunikaci chodec v tmavém oblečení, je pro řidiče přijíždějícího vozidla viditelný na pouhých 18 metrů, 

v bílém oblečení je viditelný již na 55 m a pokud je jeho oděv doplněn reflexními označením, vidí jej řidič na 200 m, což 

je dostatečná vzdálenost pro bezpečné manévrování. Chodci by tedy měli vždy pamatovat na to, že řidič nedokáže 

zastavit vozidlo, pokud chodce zahlédne na poslední chvíli, pokud mu náhle vstoupí nebo vběhne do jízdní dráhy. V 

případě, že se i přes naše preventivní rady stanete účastníkem nehody, volejte na bezplatnou telefonní linku 158.  

                                                                        Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje 

 

  

BBeezzppeeččnnoossttnníí  ddeessaatteerroo  ––  

cchhrraaňňttee  ddoommoovv  ii  sseebbee  
MV – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 

 

 

Vážení obyvatelé rodinných domů, bytů, 
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oslovujeme vás touto cestou proto, že stále evidujeme vysoký počet požárů v domácnostech, které mají tragické 

následky. Každý rok dochází k více než tisícovce požárů v obytných budovách, kde umírají desítky lidí a stovky jich jsou 

zraněny. 

 

1. ČTĚTE NÁVODY 

Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu s průvodní dokumentací výrobce. 

2. HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ 

Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček, sporáku, krbu a zvyšte opatrnost pří vaření. 

3. POZOR NA CIGARETY 

Při kouření a odhazování nedopalků do odpadkových košů nedopalky vždy dokonale uhaste. 

4. KONTROLA KOMÍNŮ 

Dodržujte pravidla na údržbu a provoz spalinových cest. 

5. TOPTE, JAK SE MÁ 

Nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky, popel ukládejte do nehořlavé nádoby. 

6. POUČTE SVÉ DĚTI 

Dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, vysvětlete jim nebezpečí vzniku požáru. 

7. VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST 

Instalujte hlásiče požárů, vybavte domácnost hasicími spreji a přenosnými hasicími přístroji. 

8. UDRŽUJTE V POŘÁDKU UZÁVĚRY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 

Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody a plynu musejí být řádně označené a přístupné. 

9. KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ 

Kontrolujte pravidelně stav spotřebičů a šňůrových vedení. 

10. UDRŽUJTE PRŮCHODNÉ CHODBY A SCHODIŠTĚ 

V případě požáru oceníte, že budete moci z hořícího domu rychle utéct a zachránit členy rodiny. 

 

Měli byste si uvědomit, že odpovědnost za své chování a za technické zabezpečení svých domovů proti požáru 

nesete pouze vy sami! Aby k těmto požárům nedocházelo a nedocházelo k úmrtím a zraněním, dodržujte toto 

BEZPEČNOSTNÍ DESATERO. 

 
Ukončení činnosti Městské policie Chodov v naší obci 

Od 1. ledna 2020 končí svojí činnost Městská policie Chodov. Důvodem je neprodloužení veřejnoprávní 

smlouvy o výkonu činnosti Městské policie Chodov v naší obci. V případě problémů v řešení mezilidských 

vztahů, špatného parkování, odchytu zvířete aj. kontaktujte státní policii na telefonním čísle 158. 
 

Dotazník 
Během letních měsíců byl v naší distribuován dotazník v počtu 450 kusů. Z toho se jich vrátilo 46.  

To je 10,22 %. 

 

Otázky: 

1. Zajímají Vás informace z obecního úřadu? – 44 ANO 

2. Jakým způsobem získáváte informace z obecního úřadu? – 12 – úřední deska, 25 – rozhlas, 39 – Občasník, 25 – 

internetové stránky 

3. Uvítali byste možnost získávat informace na Váš e-mail nebo SMS – 28 NE 

4. Cítíte se v obci bezpečně? – 39 ANO 

5. Je v obci dostatek příležitostí (míst) pro aktivity dětí a mládeže? – 43 ANO 

6. Je v obci dostatek parkovacích míst pro osobní vozidla? – 33 ANO 

7. Je v obci dostatek služeb? – 31 ANO 

8. Jsou záležitosti, které by se měly v obci řešit? – lékař, městská policie, divoká prasata, zubní lékař, cyklostezky, 

chodník na Starou Chodovskou, autobusy, noční klid, větší obecní byty, ničení veřejného majetku nezletilými, 

odkládání odpadků mimo popelnice, Sokolovská uhelná – Liapor – zápach aj. možno nahlédnout na obecním 

úřadě dveře č. 2. 

9. Jste spokojeni se stavem a údržbou místních komunikací? – 40 ANO 

10. Myslíte si, že by měl být v obci vybudován hřbitov? – 37 NE 

11. Jste spokojeni se stavem a umístěním veřejného osvětlení? – 44 ANO 

12. Jste spokojeni se stavem veřejných budov? – 45 ANO 

13. Jste spokojeni se životem v obci Vintířov? – 36 ANO 

14. Jste spokojeni s kulturou, pořádanými akcemi v obci? Je místo, které by mělo být v rámci pořádaných zájezdů 

navštíveno?  - Pustevny, Rožnov pod Radhoštěm, Velké Karlovice, Jeseníky, Karolínka, Morava, Jižní Čechy, 

Liberecká ZOO, Adršpašské skály, České Švýcarsko, Křivoklátsko, Valašsko aj. možno nahlédnout na obecním 

úřadě dveře č. 2. 
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15. Chybí Vám v obci něco, co by stálo za úvahu vybudovat a sloužilo by všem? – domov pro seniory, koupaliště, 

autobusy o víkendu, úprava kolem požární nádrže, rozhledna na vodárně, bankomat, cyklostezky aj. možno 

nahlédnout na obecním úřadě dveře č. 2. 

16. Je něco co Vás trápí a chtěli byste na to upozornit? A žádná z předchozích otázek se toho tématu nedotkla. - 

třídění odpadu, městská policie, vánoční výzdoba sídliště, nekontrolovatelná migrace obyvatel, parkování na 

sídlišti, nepřízpůsobiví občané, aktivnější policie aj. možno nahlédnout na obecním úřadě dveře č. 2. 

 

Dotazník odevzdalo 30 žen, 23 mužů, hosté restaurace VYKA, rodina. Třicet pět občanů žijících v obcí více jak 10 let a 

jedenáct občanů žijících v obci méně jak 10 let. Dva občané mladší 30-ti let a 37 občanů starších třiceti let, zbytek 

nevyplnil. Sedmnáct občanů užívajících si spokojeného důchodu a 20 občanů ostatních, zbytek nevyplnil. 

 

___________________________________________________________________ 
Podnikatelům nabízíme prostory na vyvěšení prezentace svojí firmy na plotě u tenisového hřiště. 

Pronájem je zdarma.  

Zájemce zaplatí náklady na zhotovení reklamní tabule.  

Bližší informace budou poskytnuty na Obecním úřadě Vintířov v kanceláři č. 2  

nebo č.6. 

_____________________________________________________________________ 
 

Třídíme odpad 

 
V roce 2018 každý občan naší obce (někdo více, někdo méně, někdo NIC) vytřídil v průměru 23% veškerého 

jím vyprodukovaného odpadu. I když je stanovišť na tříděný odpad dostatek a v přijatelné vzdálenosti, je stále 

potřeba třídění zlepšovat. Proto pro Vás - ,,třídiče“ - naše obec připravila malou odměnu a pomůcku 

k usnadnění třídění, a to v podobě velmi dobře zpracovaných tašek vyrobených z recyklovaného materiálu.  

K dispozici jsou varianty: Velká sada (3ks tašek: plast, papír, sklo) vhodné do rodinných domů  

        Malá sada  (3ks tašek: plast, papír, sklo) vhodné do bytových domů 

Tyto tašky na tříděný odpad lze vyzvednout na Obecním úřadě ve Vintířově v kanceláři č.7 za jednorázový 

poplatek 20,- Kč za sadu (obě varianty). 

 

Prosíme, PET lahve vhazujte do nádob sešlápnuté, ušetříte 

tím spoustu místa a nádoby pak nebudou hned druhý den po 

vývozu přeplněné. 

Použitý stolní olej a tuky nevylévejte do kanalizace! Je to 

sice pohodlnější, ale aniž si to většina občanů uvědomuje, 

zanáší tímto kanalizační potrubí, kde se tuky hromadí a 

zadělává se na zbytečné komplikace.  Jelikož velmi často se 

tyto tuky usadí již v kanalizační přípojce, je následné 

pročištění hrazeno samotným majitelem nemovitosti či 

sdružení.  

Použité oleje a tuky v uzavřených PET lahvích můžete 

zdarma předat na sběrných místech v obci nebo taktéž při 

svozu nebezpečných odpadů, který probíhá 2x ročně a je vždy předem avizován. Do sběrných míst taktéž 

můžete předat kovový odpad (včetně plechovek od nápojů, konzervy atd.), elektroodpad, bioodpad, objemný 

odpad. 

Děkujeme, že třídíte. Má to smysl.     

 

PPřřííjjeemmnnéé  pprroožžiittíí  ppooddzziimmnníícchh  ddnnůů  
  PPŘŘEEJJEE  ZZAASSTTUUPPIITTEELLSSTTVVOO  OOBBCCEE  VVIINNTTÍÍŘŘOOVV    

AA  PPRRAACCOOVVNNÍÍCCII    
OOBBEECCNNÍÍHHOO  ÚÚŘŘAADDUU  
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