červen 2018

č. 101

Ze zasedání Zastupitelstva obce Vintířov

23. duben 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 a příprava akcí pro
další roky.
 Kulturní akce v měsících 04 – 09/2018 a stav jejich
přípravy.
 Zpráva o činnosti TJ Baník Vintířov za rok 2017.
 Projednání výsledku kontroly hospodaření a
závěrečného účtu obce za rok 2017.
 Komunální volby a volby do Senátu P ČR v 10/2018
– informace.
 GDPR 2018 – informace tajemnice paní Pickové.
Různé:
 svodky událostí v obci MěPol.Chodov za
02 - 03/2018
 informace o odvozu nebezpečného odpadu z obce,
který se uskutečnil 19.4.2018 z obvyklých míst obce
– odevzdány tuky, oleje, plechovky od barev,
lepenka
 projednány předložené rozpočtové změny /viz
podklady paní Šubrtové, které předložila tajemnice
paní Picková/
 odsouhlaseny sponzorské dary ve výši 2 000.- Kč
pro uspořádání dětského dne v 05/2018 –
kynologický klub Stará Chodovská, dále 5 000.- Kč
pro ŠAK Chodov
 otázka místní pošty – stanovisko obce se nemění a
nadále trváme na tom, aby místní pobočka pošty byla
provozována Českou poštou a.s., ve stávajících
prostorách čp. 72
 3.5.2018 se uskuteční zápis dětí do MŠ Vintířov pro
roky 2018/19 v době od 9.00 – 15.00
 při zápisu žáků pro 1 .ročník do ZŠ bylo celkem
zapsáno 13 žáků, podle předpokladu vypadá, že do










1.ročníku školního roku 2018/19 nastoupí
pravděpodobně tento počet žáků
informace pro obec od předsedy dozorčí rady SU a.s.
ing. Štěpánka, o zahájení likvidace odpadů od
13.4.2018 z odkaliště nad Starou Chodovskou a s tím
spojená schůzka s ředitelem divize zpracování ing.
Homolou na našem OÚ, dne 18.4.2018, který předal
starostovi bližší informace k celé situaci a zároveň
avizoval dopis, který na obecní úřad přišel, je
zveřejněn na ÚD obce i na stránkách obce
informace starosty obce o jednání se zástupcem
poradenské firmy v energetice ing. Jirglem, která
nám a dalším obcím Mikroregionu Sokolov –
východ, poskytuje již několik let nákup elektrické
energie a plynu za výhodné ceny – ZO souhlasí se
spoluprací i v dalším období a zmocňuje starostu
podpisem smlouvy
informace o kroužku keramiků, který se může
připravovat z opuštěných prostor v čp.169 tak, aby
mohl zahájit svoji činnost od 1.9.2018, paní Šimková
upozornila přítomné, že uvedené aktivity nebudou
z hlediska ekonomiky pro obec výdělečné, protože
keramické hlíny, vypalovací pec a ostatní pomůcky
budou něco stát /odborníkem bude zpracována
jednoduchá studie/
informace o přeložce dlažby v prostoru mezi 1. a 2.
etapou výstavby RD, likvidace asfaltu z trávníků u
Češků
otázka koupě pozemku 475/1 od pánů Pádra a Kuse,
dle jejich nabídky /velké rozdíly mezi srovnávacím
odhadem, který si obec nechala zpracovat a odhadem
prodejců/, starosta využije při dalším jednání o
prodeji dohody, na které se ZO shodlo a je oprávněn
v dohodnutém smyslu s prodejci vyjednávat, pokud
nedojde k dohodě, obec o pozemky nebude usilovat
pronájem restaurace U KAHANU – viz žádosti,
které přišly /Maliga a Kounovská/ - ZO vybralo
k dalšímu provozování uvedené restaurace ze dvou
uchazečů paní Veroniku Kounovskou, Vintířov 136,
IČ 73705683, která předložila řádnou žádost
s podnikatelským záměrem a doložila i živnostenské
















oprávnění k hostinské činnosti, splnila tím
požadavek, který byl stanoven a navíc zastupitelé
přihlédli i k tomu, že je občankou obce
inzerce v MAFRA na pronájem prostoru ordinace
zubního lékaře zatím bez úspěchu
informace o plánu oprav o prázdninách v místní ZŠ a
MŠ
prázdniny v místní MŠ proběhnou v roce 2018
v termínu 16.7. – 12.8.2018
informace o otázce pozemků pro obecní hřbitov a
jednání s SU a.s.Sokolov
starosta připomněl členům komise pro výběrová
řízení termín 25.4.2018 od 15.00, kdy budou
otevřeny obálky s nabídkami oslovených firem, na
opravu a nátěry fasád čp. 62, 181, 182 a 183
žádost pana Václava Dlesky, Vintířov 161, který je
majitelem ZTP průkazu, o přidělení parkovacího
místa v prostoru před uvedeným obytným domem –
ZO nemá námitek a souhlasí s bezúplatným
pronájmem
v diskuzi vzešli připomínky přítomných občanů
k parkování vozidel zejména před čp.148-149 na
sídlišti, dále parkování autovraku před tělocvičnou a
potom venčení psů na sídlišti
paní Picková prezentovala přání občanů 1.etapy RD,
aby nedošlo k propojení této etapy se 6.etapou
chodníkem a dále předložila snímek skutečného
zaměření prostoru před čp. 211
ZO bere na vědomí ředitelské volno v místní ZŠ ve
dnech 30.4. a 7.5.2018
starosta obce v závěru informoval přítomné, že další
zasedání ZO bude 18.6.2018
















18. červen 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 a příprava akcí pro
další roky.
 Informace o volbách do Senátu P ČR a komunálních
volbách v říjnu 2018.
 Informace o přípravě a průběhu kulturních akcí na
měsíce 06 – 10/2018.
 VH a výroční zpráva Vintířovské teplárenské a
majetkové s.r.o. za rok 2017.
 Zpráva ředitelů školských zařízení o průběhu o
průběhu školního roku 2017/18.
 Projednání a schválení„ Strategického plánu rozvoje
sportu v obci Vintířov na roky 2018 – 2028“.
Různé:
 MŠ a ZŠ starosta připomněl investiční akce, které se
budou v době prázdnin provádět v uvedených
zařízeních/v MŠ se jedná o objem prací cca za 400
tis.Kč a v ZŠ o cca 380 tis.Kč
 předložena svodka MěPol. Chodov za 04 a 05/2018
 ve zprávách ředitelek MŠ a ZŠ Vintířov –
předloženo čerpání rozpočtu za 1-3/2018 – ZO bere
na vědomí
 starosta obce pan Ošecký sdělil přítomným výsledek
jednání s vlastníky, o koupi pozemku č.475/1, které
proběhlo na našem OÚ ve dnech 21.5. a 14.6.2018 –
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ZO jednohlasně odsouhlasilo odkoupení za smluvní
cenu 2 850 000.- Kč, která byla dohodnuta
firma CATR a již položené kabelové rozvody pro
kamerový systém, kabelovou televizi a internet
v obci – prozatím I. etapa a dále je pokládána i stará
spodní obec – záležitost probíhá ve spolupráci se
zástupci ČEZ – o záležitosti informoval
místostarosta Choc
otázka pronájmu nebytových prostor v č.p. 182 –
žádost pana Ba QuyenVu, Nádražní 290, 363 02
Ostrov o pronájem uvedených nebytových prostor –
ZO souhlasí na dobu určitou do konce roku 2018 prodej
žádost neziskového spolku KHAMORO z Chodova,
o bezúplatné zapůjčení hřiště/ umělka na sídlišti /, na
sehrání turnaje v malé kopané dne 14.7.2018
– organizačně vše zabezpečí pan Tippan, Vintířov 72
- ZO souhlasí
informace pana místostarosty Choce o stavu
obecních www stránek
žádost o sponzorský dar „Linka bezpečí, Ústavní 95,
Praha 8“ – ZO jednohlasně odsouhlasilo 2 000.- Kč,
oproti požadovaným
7 500.- Kč a FOND
ohrožených dětí 500.- Kč
horkovod Vřesová – Sokolov a výsledky
dosavadních jednání – ZO trvá na stanovených
podmínkách a pověřuje starostu jednáním se zástupci
investora v odsouhlasených záležitostech již na
minulém zasedání
rest. U KAHANU – paní Kounovská, Vintířov 136
– žádost o možnost provozu pergoly - ZO souhlasí
místostarosta
pan
Choc
podal
informaci
o opatrovancích obce panovi Josefu Jakubkovi
a Petrovi Nárolském
žádost paní Veroniky Kounovské, Vintířov 136
o nákup nových stolů a židlí do restaurace
U KAHANU – ZO souhlasí s nákupem nových stolů
a ne židlí
vyřídit ústní stížnost Krupičkových ze dne 6.6.2018
– ZO zmocňuje starostu
oznámení o inspekční činnosti v místní ZŠ dne
6.6.2018 a výsledky inspekční činnosti v prošetření
podané stížnosti
dopis od Lesů ČR a.s. Horní Blatná, ke směně
pozemků za účelem výstavby rozhledny na místní
vodárně
žádost paní Jany Krásné, Boženy Němcové 664,
Chodov, o pronájem části parcely č.205/cca 60 m/
13.6.2018 se konalo výběrové řízení na dodavatele
stavby „Nové osvětlení hřiště ve Vintířově“ a byla
vybrána firma ABATEC
vyřešit otázku schodku při odvozu odpadků na
sídlišti
28.6.2018 se bude konat v zasedací místnosti OÚ
Vintířov zasedání rady Mikroregionu Sokolovvýchod od 9.30 hodin
kroužek keramiků a zahájení jeho činnosti od září
2018
nový auditor pro rok 2018 – ing. Jitka Náhlovská
z Karlových Varů – ZO nemá námitek a pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy
odsouhlaseny odměny pro ředitelky MŠ a ZŠ
z prostředků kraje

 žádost ředitelky ZŠ o udělení souhlasu zřizovatele
s realizací projektu výzvy č.63 OP VVV
 petice – propojení chodníku na I. etapu výstavby RD
– ZO jednohlasně nesouhlasí
 Nováček, Vintířov 73 – žádost o pronájem cca 28m
2 na p.p.č.511
 Šteleň Radek, Vintířov 211- odprodej 39 m2 á 50.Kč/m2-viz geometrák – p.p.č. 29/2 a 3 – ZO souhlasí
 účast pana Marka Choce, místostarosty obce
Vintířov, na jednání KOS dne 26.6.2018 – ZO
souhlasí

 vyčlenění prostředků ve výši 100 tis.Kč na reklamní
předměty pro obec – ZO souhlasí
 informace o průběhu projednávání změny č.1 ÚP
Vintířov, kde 13.6.2018 proběhlo veřejné projednání
 připomínky občanů – přeplněné kontejnery na plasty,
nepořádek kolem hadrových kontejnerů a otázky
kontejnerů na bioodpad – na uvedené dotazy
zodpovězeno vedoucím TS, který zároveň kvitoval
to, že se poprvé zúčastnili zasedání ZO občané
z horní části obce z nově obydlené části

Komunální a senátní volby 2018

Máme za sebou nedávné prezidentské volby a mílovými kroky se blíží volby nové, tentokráte si budeme volit své
zástupce do zastupitelstev měst a obcí ČR. Termín komunálních voleb je již znám, oznámil ho prezident dne 31. května
2018 a je stanoven na pátek 5. října a na sobotu 6. října 2018. Volební místnosti se podle zákona otevřou v pátek od 14
do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Společně s volbami komunálními, 5. a 6. října 2018 se bude konat i 1. kolo
voleb do Senátu ČR. V našem okrsku budeme tedy volit, jak zástupce do vedení zastupitelstva obce, tak svého zástupce
do Senátu ČR. Volby do Senátu ČR budou probíhat ve dvou kolech, druhé kolo bude o týden později, tedy 12. a 13. října
2018. Volební místnosti budou otevřeny 12. října od 14 do 22 hodin a 13. října od 8 do 14 hodin. Zastupitelstvo se na
svém zasedání dne 18. června 2018 usneslo a stanovilo počet členů zastupitelstva pro volební období 2018 – 2022 na 11,
tak jak tomu bylo v předchozích volebních období. Starosta obce stanovil počet volební komise na 7 členů a
zapisovatelem volební komise byla jmenována pracovnice obecního paní Jana Češková. V naší obci je stanoven jeden
okrsek se sídlem na našem Obecní úřadě Vintířov, Vintířov 62, v zasedací místnosti. Pro voliče se nic nemění a vše
zůstává tradičně stejné.
Do 31. července do 16.00 hodin se mohou podávat kandidátní listiny registračnímu úřadu. V době od 31. července až do
6. srpna je možnost doplňovat další kandidáty na kandidátní listině anebo měnit jejich pořadí. Od 13. srpna je potřeba
odstranit případné závady na kandidátních listinách a do 4. září si mohou strany delegovat zástupce do okrskové volební
komise. Do 3. října do 14.00 hodin mají možnost se zvolení kandidáti vzdát písemně své kandidatury.
V této souvislosti sdělujeme počet potřebných podpisů pod petice občanů pro nezávislé kandidáty.
 Podpisy petice pro nezávislého kandidáta – 46
 Podpisy petice pro sdružení nezávislých kandidátů – 81
V naší obci se při stanovování počtu potřebných podpisů pod petici podporující kandidaturu nezávislých kandidátů
vycházelo z počtu obyvatel k 1.1.2018 z podkladů Českého statistického úřadu Karlovy Vary. K danému datu je v naší
obci 1 157 obyvatel. Občané, kteří by chtěli volit a bohužel nejsou schopni ze zdravotních důvodů dojít do volební
místnosti, mají možnost zavolat na telefon našeho obecního úřadu +420 352 556 416, kde nahlásí danou skutečnost. Na
základě podaných informací, bude na vaši adresu členy komise doručena volební urna a vy tak budete mít možnost
odvolit. 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 schránkách, nezoufejte, ve volební místnosti v den voleb si je můžete převzít a nic Vám
nebude bránit, aby jste odvolili. Vzor na kandidátní listiny a vzor prohlášení kandidáta si je možno stáhnout na
webových stránkách obce.

Vítání občánků 2018

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
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v souvislosti se zpracováním osobních údajů a 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 anebo vyzvednout přímo na obecním úřadě.

Automobilka BMW vybuduje polygon
Koncem minulého roku 2017 jste mohli v médiích zaznamenat zprávy o tom, že společnost BMW Group chce v našem
kraji zahájit výstavbu nového vývojového centra, které by doplnilo již existující vývojová centra v Aschheimu nedaleko
Mnichova, dále ve francouzském Miramas a ve švédském Arjeplogu. Lokalita o kterou má společnost zájem se nachází
na plochách, které byly v minulosti využívány k těžbě uhlí, a po vytěžení veškerých zásob byly zrekultivovány. Tato
oblast o rozloze 1200 hektarů je jednou s největších v České republice a katastrálně zasahuje do tří obcí Dolní Nivy,
Lomnice a menší částí do Vintířova. Vláda dala tomuto záměru společnosti BMW Group zelenou a v blízkosti naší obce
na takzvané Velké podkrušnohorské výsypce vyroste na celkové ploše 525 hektarů nové vývojové centrum a zkušební
dráha (polygon) s veškerým technickým zařízením pro testování nových vyspělých technologií v automobilovém
průmyslu. Investice přibližně čtvrt milionu eur spadá do oblasti vyspělé technologie a měla by v našem regionu vytvořit
řadu kvalifikovaných pracovních míst. Společnost BMW Group se ve svém hledání zaměřila na více jak 82 lokalit po
celé Evropě a nakonec jí zaujala právě lokalita v našem regionu, která je pro její investici svou polohou a rozlohou velice
zajímavá. Dalším aspektem při rozhodování bylo i to, že vybraná lokalita má jednoho vlastníka, který je zároveň i
schopen novému investorovi zajistit potřebnou úpravu celé oblasti. Firma Sokolovská uhelná má již s takovým typem
projektů dlouholeté zkušenosti a je jich schopna využít, právě k úpravě bývalé takzvané Velké podkrkonošské výsypky.
Mezi takové rozsáhlé projekty v minulosti patřily, koupaliště Michal a golfový areál v Sokolově. Vybudovaný vývojový
areál bude podle plánu společnosti v provozu od roku 2022 a bude se jedná o první takový ve východní Evropě. Očekává
se, že tento vývojový areál společnosti BMW Group, bude hnací silou rozvoje Sokolovska a najdou zde uplatnění mladí a
vzdělaní lidé, kteří tak nebudou odcházet do jiných regionů. Vzhledem k tomu, že naše obec Vintířov s malé části
katastrálně zasahuje do míst realizace záměru společnosti BMW Group, bude potřeba odsouhlasit změnu č. 1 Územního
plánu obce Vintířov. Tato změna bude vydána formou opatření obecné povahy. Veřejné projednání k této záležitosti, kde
mohli subjekty i občané klást připomínky a návrhy, proběhlo dne 13.6.2017 v zasedací místnosti obecního úřadu. Celá
realizace vývojového centra a polygonu se naší obce vůbec nedotkne, veškeré zázemí vývojového centra a polygonu se
budou realizovat blíže k obcím Lomnice a Dolních Niv, od naší obce bude záměr společnosti BMW Group vzdálen cca
3,5 km.
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Plovoucí fontána – POMOC – odměna 5.000,- Kč
Měli jsme připravený článek do občasníku, ve kterém jsme chtěli lidem v obci sdělit informaci
o zajímavosti v místním lesoparku. Jednalo se o plovoucí fontánu, jejíž součástí bylo i LED
osvětlení, které po západu slunce osvětlovalo tryskající vodu. Fontána zkrášlovala místní vodní
plochu a zároveň ji okysličovala. Bohužel to již není pravda, a kdo z Vás neměl to štěstí uvidět
tuto zajímavost během procházky lesoparkem, nejspíše ji už nezahlédne. V polovině května
jsme fontánu nainstalovali na vodní hladinu, neuběhl ani měsíc a někdo ji odcizil. Drzost lidí nezná mezí. Lidi jsou různí,
ale že jsou někteří z nás až tak zlí a troufnou si ukrást něco, co mělo sloužit pro zkrášlení místního lesoparku, se nedá
pochopit. Při šetření policie a získávání informací od lidí z blízkého okolí bylo zjištěno, že fontána z vodní plochy musela
zmizet večer ze čtvrtka na pátek (21 - 22.6.2018). To, že fontána z vodní plochy zmizela, jsme se dozvěděli v pátek ve
22.00 hodin. V tu dobu, po krádeži zbylo v lesoparku pouze ovládání, které se staralo o spínání čerpadla fontány a
osvětlení LED. Ráno při ohledání činu již ovládání na místě nebylo. Zloděj/i nejspíše až doma po zapnutí fontány zjistili,
že nefunguje, tak jako v lesoparku a pro zbytek se vrátili. Tuto zprávu o krádeži plovoucí fontány jsme zveřejnili
v sobotu, jak na web. stránkách obce, tak na Facebooku. Chceme věřit, že to napomůže, k případnému návratu fontány
zpátky na své místo. V širokém okolí není tento typ fontán častý a netryská na každé zahradě. Nehledě na to, že fontána
z lesoparku má svá specifika, na základě kterých ji lze velice jasně poznat. Fontána byla zajímavým doplňkem místního
lesoparku, a tak bychom ji chtěli získat nazpět. Vypsali jsme odměnu 5.000, -Kč pro toho, kdo podá informace vedoucí
k přímému dopadení pachatele anebo informace vedoucí k přímému nalezení fontány. Rádi bychom chtěli věřit, že se
fontána podaří dohledat, anebo že se v pachateli pohne svědomí a odcizenou věc vrátí na místo.
Děkujeme za přečtení. Informace můžete podat na email. vintirov@vintířov.cz anebo na telefon 352 665 416. Případně
na služebnu Policie České republiky Chodov, tel. 974376730.
Velice děkujeme za případnou pomoc při hledání odcizené věci.

Občané Vintířova třídí odpad
V roce 2017 bylo občany Vintířova vyprodukováno celkem 340 tun odpadu. Díky Vám,
svědomitým lidem, se podařilo z tohoto množství vytřídit celkem: 15,64t plastu, 15t skla, 20t
papíru, 65t bioodpadu, 3,3t textilu a 0,5t nápojového kartonu. V celorepublikovém měřítku tak
dosahujeme průměrných hodnot, kdežto na Sokolovsku průměr rapidně překračujeme. Avšak
stále se máme v čem zlepšovat. Je třeba si uvědomit, že tříděním odpadu šetříte nejen životní
prostředí, ale také své finance. Vždyť, kdyby jste vše vyhazovali do jednoho kontejneru, musel
by tento být častěji vyvážen a to samozřejmě něco stojí. Proto zamysleme se nad produkcí odpadu (hlavně jednorázových
obalů, které na velmi dlouhou dobu zamořují planetu) a jeho třídění.
V současné době se množí požadavky na zvýšení počtu kontejnerů na plast v lokalitách, kde se třídí nejvíce. Ano, je to
v lokalitách rodinných domů. Jelikož jejich majitelé si uvědomují, že když vyhodí odpad, který lze zdarma vytřídit, do
své popelnice, budou ji muset nechat častěji vyvážet a o to více platit. Ovšem potýkáme se s problémem, že většina PET
lahví je do kontejnerů umístěna v ,,nesešlápnutém“ stavu a tudíž jsou kontejnery pár dní po vývozu opět přeplněné.
Přeplněné ,,vzduchem“. Pokud PET lahev sešlápnete, zmenšíte její objem cca na třetinu a tudíž i v kontejneru zabere
menší prostor. Logické přeci je také to, že když PET lahve doma sešlápnu, nemusím k tříděným kontejnerům chodit tak
často. Taktéž v kontejnerech na plast končí odpad, který tam nemá být, proto prosím čtěte polepy na kontejnerech, které
vám znázorňují druhy plastů, které do nich můžete umístit.
Služba svozu tříděného odpadu je pro občany ZDARMA, vše hradí Obec Vintířov. Proto využijte této možnosti (hlavně
obyvatelé sídliště, kde se třídí málo), ušetřete své finance a třiďte více. Děkujeme, že třídíte. Má to smysl.

Sportovní hřiště znovu v provozu
Tenisové hřiště sousedící s rodinným domem p. Brože je opět otevřeno. Na hřišti proběhla kompletní výměna oplocení a
upravovala se i zámková dlažba uvnitř sportoviště. Věříme, že hřiště bude sloužit svému účelu a sportovně založení
občané budou aktivně hřiště využívat. Přáli bychom si, aby hřiště v tomto pěkném stavu vydrželo řadu let a nestalo se
cílem vandalů.
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Ze školských zařízení
Mateřská škola
TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY, ANEB LÉTO VE ŠKOLCE
S přibývajícími stupni na teploměru přibývá i v naší mateřské škole velká chuť trávit
více času venku, v přírodě.
A tak jakmile to počasí dovolí, trávíme společné chvíle s dětmi na školní zahradě
nebo v blízkém okolí, kde si společně hrajeme a učíme se.
Věnujeme se nejen poznávání živé i neživé přírody, ale též počítáme, zpíváme, tvoříme z přírodnin, učíme se vnímat a
chránit přírodu.
Vztah k přírodě podporujeme též tématickými týdny v MŠ nebo projektovými dny – např. školní výlet na ekofarmu
Kozodoj, kde měly děti možnost pozorovat domácí zvířata a seznámit se s péčí o ně.
Poslední týdny před prázdninami v naší školce se pak věnujeme našim předškolákům, kteří se loučí a odchází do ZŠ. Je
to období plné radovánek – akcí zaměřených na společné soutěžení a vycházek na oblíbená místa dětí, kde vzpomínáme,
co jsme zde prožili.
Předškoláci se též loučí se všemi zaměstnankyněmi MŠ. Učí se tím, že každá práce je důležitá a je nutné si jí vážit.
Osobně si myslím, že poděkování a to nejen od dětí patří všem - paní učitelkám, kuchařkám,uklizečkám.
Děkujeme též našemu prozatímnímu školníkovi p.F.Fečovi, který se ujal zástupu za provoz tělocvičny. Díky němu naše
tělocvična nezastavila provoz a bez problémů funguje.
Dalším důležitým krokem našich předškoláků je besídka „Poslední zvonění“, na které děti vykonávají před rodiči a
budoucí p. učitelkou ze ZŠ tak zvanou „Zkoušku předškoláka“, při které ukáží, co se za léta ve školce naučili /termín
letošní je naplánován 21.6.2018/.
Když se přiblíží doba prázdnin a rodiče nám přejí příjemnou dovolenou, máme vždy zvláštní pocit radosti a smutku
zároveň. Je to zvláštní, ale zase nám ten školní rok utekl rychleji než ten loňský. Utekl a my jsme si dostatečně neužily
pěkných chvilek. Všechno jen tak proběhlo kolem nás jako splašený kůň. Splašený kůň, který nám často nedovolí
uvědomit si tu jedinečnost a nevratnost dané chvíle.
Přesto je nutné se zastavit a uvědomit si, jak nezastupitelnou roli v životě MŠ hraje náš zřizovatel.
Proto děkuji panu starostovi J. Ošeckému a všem členům zastupitelstva za podporu a spolupráci. Díky jejich vstřícnosti
budeme moci v době uzavření MŠ pokračovat ve zlepšování vnitřního prostředí naší školky / bude provedena výmalba
tříd, pokládka lina ve spojovací chodbě mezi pavilony školky a vytvořena malá kuchyňka u 2. třídy/.
Obec též finančně přispěje na nákup interaktivní tabule. Finance, které jsme získali formou dotace z EU / Projekt OP
VVV/ by nestačili na nákup tak nákladné pomůcky, ale díky osvícenému myšlení zastupitelů naší obce, si i my, tak malá
školička můžeme dovolit tuto moderní pomůcku.
Děkuji panu místostarostovi p. M. Chocovi, který nám pomáhal při zabezpečování kulturních akcí.
Za spolupráci děkuji p. ředitelce, p. učitelkám a dětem ze ZŠ, kteří nás pravidelně zvou na ukázku jejich výuky. Děkuji
dětem, kteří nám pod vedením p. učitelky Šimkové v rámci výuky práce na školním pozemku vytvořily na naší zahradě
krásné zákoutí plné ozdobných keřů.
Provoz MŠ v době letních prázdnin
Od 28.6. – 13.7. a od 13.8. -31.8.2018 bude z důvodu plánovaných oprav, generálního úklidu a též z důvodu čerpání
dovolených ped. pracovnic v provozu pouze jedna třída MŠ. Z těchto důvodů budou do MŠ přijímány pouze děti
zaměstnaných matek.
Od 16.7.2018 do 12.8.2018 BUDE MŠ a ŠJ-VINTÍŘOV UZAVŘENA.
Děkujeme všem rodičů za spolupráci a přejeme jim i dětem krásné prosluněné letní dny plné příjemné rodinné
pohody.
Našim pravidelným strávníkům z řad důchodců z naší obce přejeme, aby si užili krásných letních dnů a v druhé
polovině srpna se na Vás opět těšíme.
KRÁSNÉ PRÁZDNINY VŠEM A ŠŤASTNÝ NÁVRAT Z DOVOLENÝCH PŘEJE ZA CELÝ KOLEKTIV
MŠ-VINTÍŘOV
Zdeňka Štafková, ředitelka MŠ

5

Základní škola
V březnu se k nám vypravil zástupce z oblastního spolku Červeného kříže Karlovy Vary (https://www.cckkv.cz/), aby nás naučil základní kroky první pomoci. Mohli jsme si je vyzkoušet i prakticky, a to na sobě, na
kamarádech a na figurínách. Zjistili jsme, že poskytnout správně masáž srdce není vůbec žádná legrace. Děti
byly poučeni o tom, že i zavolání záchranné služby je adekvátně poskytnutá první pomoc, která je pro nás
povinná.
Život ohrožující stav jiných lidí v různých životních situacích by nás neměl nechat lhostejnými…
Za kolektiv ZŠ Mgr. Simona Chaloupková, DiS.
Žáci a žákyně pátého ročníku reprezentovali 10. dubna naši základní školu v okrskovém kole ve
vybíjené, které se konalo v Chodově. Byla to pro nás premiéra. Konkurence byla silná. Bohužel se
dětem nepodařilo předvést to, co se jim dařilo při nácviku v hodinách, ale i tak si naši reprezentanti a
reprezentantky dobře zahráli a získali nové, nejen sportovní zkušenosti.
Za kolektiv ZŠ Mgr. Simona Chaloupková, DiS.

Rumcajs a Cipísek obživli 23. května z učebnice čtení pro první ročník a přijeli
z Řáholce za dětmi z prvního ročníku na jejich pasování na čtenáře.
Na tuto událost se dostavila i paní Střimelská, zástupkyně OÚ Vintířov, a spousta
rodičů a prarodičů, kteří přišli svá dítka podpořit. I přes velkou trému nám všem
přítomným prvňáčci přečetli kus tematického textu. Totéž si pak vyzkoušeli i ostatní
přítomní, dospělí.
Každé dítko nám i naší pohádkové návštěvě dokázalo, že od září udělalo ohromný kus práce, spolu se
svými nejbližšími, a stalo se čtenářem, který nejen čte, ale hlavně ví, co čte. A to je to, oč tu běží
především. Za to byli čtenáři odměněni krásnými dary od OÚ Vintířov a knihou Bráchova bota od
Evelíny Koubové, kterou si rok nikdo nemůže pořídit a která je psána pouze pro ně z projektu na
podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka.
Škoda jen, že téměř třetina dětí na jejich pasování nedorazila…
Velmi děkuji za spolupráci s organizací dvěma žákyním pátého ročníku – „Rumcajsi a Cipískovi“.
Třídní učitelka prvňáčků Mgr. Simona Chaloupková, DiS.

Čtenářská soutěž
Ve středu 25. 4. 2018 proběhla na naší škole tradiční
čtenářská soutěž v duchu království. Pozvání přijali
i zástupci obce. Naši malí čtenáři, vždy 3 nejlepší
z ročníku, ukázali, co vše je v jejich silách. Za odměnu
si děti odnesly zajímavé pěkné knihy, diplomy a dárky
od zřizovatele. Všem zúčastněným moc děkujeme
a příští rok se budeme opět těšit.
Mgr. Petra Šimková

Matematický klokan
V březnu se žáci naší školy opět zapojili do
mezinárodní soutěže „Matematický klokan“. Soutěž je
založená na dobrovolnosti, může se jí zúčastnit každý
zájemce. Žáci druhého a třetího ročníku soutěžili
v kategorii „Cvrček“ a žáci čtvrtého a pátého ročníku
v kategorii „Klokánek“. Celkem se soutěže zúčastnilo
17. dětí.
Mgr. Kindlová Monika

Cyklistický výcvik
Žáci čtvrtého ročníku se letos zúčastnili cyklistického
výcviku v DDM v Sokolově. První část se uskutečnila
v únoru. Nejdříve si všichni připomněli a procvičili
pravidla silničního provozu a znalost dopravních
značek. Poté si vyzkoušeli jízdu na cyklotrenažerech.
Další část výcviku proběhla v dubnu na dopravním
hřišti.
Mgr. Kindlová Monika

Projekt „DĚTI ŠETŘÍ PŘÍRODU“
V dubnu se žáci čtvrtého ročníku zúčastnili
jednodenního projektu „Děti šetří přírodu“, který
pořádal DDM Bludiště. Akce začínala v chodovském
sběrném dvoře, kde děti viděly, jakým způsobem se
třídí odpad do různých kontejnerů. Následovala
návštěva čističky odpadních vod a nakonec jeli
autobusem na smetiště na Vřesové.
Mgr. Kindlová Monika
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Výlet – Bečov nad Teplou
Ve středu 30. 5. 2018 se celá naše škola vypravila na
výlet do Bečova nad Teplou. Cestou nám sice začalo
silně pršet, ale když jsme dorazili do cíle, tak bylo po
dešti. Prošli jsme si zámecké zahrady a čekalo nás
veselé divadelní představení „O loupežníku Krákorcovi
a jeho strašlivé družině“. Dostali jsme za úkol
vyjmenovat členy loupežnické bandy, což s nápovědou
zvládl jeden šikovný prvňáček a vyhrál tak pro svou
třídu meloun. Po zhlédnutí pohádky jsme zamířili do
místního muzea keramiky a hrníčků, kde jsme se mohli
pokochat velkým množstvím zajímavých „kousků“.
Někteří z nás muzeu věnovali svůj připravený hrníček a
rozšířili tak sbírku. Nakonec jsme si na náměstí
nakoupili malé dárečky, suvenýry a dobrůtky.

Notes strážníka Pavla – dopravní výchova
V tomto školním roce pravidelně docházel do druhé a
třetí třídy pan Staněk, preventista kriminality při
Městské́ policii v Chodově. Dětem bylo umožněno díky
těmto návštěvám nahlédnout do problematiky prevence
bezpečnosti nejen v silničním provozu, ale dozvídali se
také o nebezpečí požáru, úrazů, šikany, různých druhů
závislostí apod.
Každá přednáška byla pro děti velmi zajímavá, mimo
jiné také proto, že byla doplněna skutečnými příběhy
z profesního života pana Staňka. A je na pováženou,
k jak nebezpečným situacím v životě může dojít a
skutečně dochází. Věřím, že si děti díky těmto setkáním
odnášejí do života rozhodnutí podobným situacím
předcházet. Moc děkujeme a těšíme se na další
spolupráci.
Nina Kačírová

Jaroslava Kačírová
Den matek 22. 5. 2018
Termín této naší školní akce musel být bohužel
přeložený kvůli nepřízni počasí. Ale myslím, že se
vyplatilo na ni počkat. Byla přeložena z deštivého
čtvrtka na krásné slunné úterý. Naše paní ředitelka vše
nejdříve příjemně uvedla a jako první nastoupili žáci
tanečního kroužku starších žáků. Ti se pokusili uvést
akci pěkně v rytmu hudby. Poté následovalo vystoupení
žáčků prvního ročníku. Společně zarecitovali báseň
vlastní tvorby a každý z nich se pokusil v krátkých
větách popsat své maminky. Závěrem zazpívali píseň od
skupiny „Holki.“ Druhá třída se prezentovala country
tanečkem, básničkami a děti rozdaly svým maminkám
květiny. Třetí třída překvapila svou povedenou
hudebně-dramatickou tvorbou. Pozadu nezůstal ani
hudební kroužek, který svými písněmi rozezpíval
publikum. Taneční kroužek mladších dětí se předvedl
v kostýmech princezen a princátka. Čtvrtý ročník naší
školy zatančil postupně ve skupinkách sestavu dle
vlastní tvorby na moderní hudbu. A nejstarší děti
všechny rozesmály scénkami ze školního prostředí, kde
předvedly typické chování svých spolužáků.
Letos se myslím akce velmi vyvedla a náročné přípravy
se opravdu vyplatily.

Lanové centrum Linhart a procházka lázeňskými
lesy
1. 6., tedy na Den dětí, jsme se vypravili zdolat lanové
centrum uprostřed lázeňských lesů v Karlových Varech.
Z některých překážek jsme měli trošku „vítr“, ale
nakonec jsme překonali strach a vše zvládli. Součástí
výletu byla i procházka krásnými lesy, které slouží
k relaxaci a výletům nejen lázeňských hostů, ale hlavně
obyvatelů Karlových Varů. Je zde mnoho krásných
míst, které určitě stojí za procházku. My zvolili
„zvířátkovou cestu“, kde jsou různě po lese rozmístěna
ze dřeva vyřezaná zvířata, která bychom mohli
s trochou štěstí v našich lesích potkat i živé. Dále
jsme prošli dvěma oborami průchozími po dřevěných
lávkách, které jsou několik metrů nad zemí. No, mezi
divoká prasata by se nám stejně nechtělo, stačil tedy
pohled z výšky. Krásné bylo i stádo daňků s mláďaty.
Prostě, výlet to byl skvělý, jen bychom v tom lanovém
centru strávili klidně celý den – dobrý tip na
prázdniny.
Za základní školu Mottlová Klára

Jitka Drofová

Plánované akce ZŠ Vintířov 6/2018
 14. 6. 2018 cyklistický výcvik žáků
v lesoparku – praktická část
 15. 6. 2018 poslední zvonění – loučení žáků 5.
ročníku
 22. 6. 2018 školní výlet Černošín – centrum
environmentální výchovy odpadového
hospodářství
 Individuální výlety jednotlivých ročníků
 29. 6. 2018 předávání vysvědčení – ukončení
školního roku 2017/2018

DDM Chodov
V měsíci dubnu navštívila 3. třída DDM v Chodově. Na
děti čekaly dvě zajímavé činnosti. První skupina
pracovala s keramickou hlínou a vyráběla krásné ptáčky
pro své maminky. Druhá skupina se seznamovala
s roboty současnosti a možnostmi jejich využití. Poté si
děti robota samy postavily z lega a pod odborným
vedením ho naprogramovaly tak, aby se pohyboval a
vydával zvuky. Bylo hezké pozorovat, jak si krokodýl
pochutnává na čepici. A když ne na čepici, tak třeba na
prstu zapomnětlivého konstruktéra…

Mgr. Marcela Kokešová, ŘŠ

Kačírová Nina
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Zahájení nového školního roku 2018/2019
Nový školní rok 2018/2019 bude zahájen dne 3. 9. 2018 (pondělí) v 8.00
v parku u Základní školy Vintířov. Srdečně zveme také rodiče a rodinné příslušníky nových
prvňáčků.
Mgr. Marcela Kokešová, ŘŠ
Poděkování
V závěru školního roku 2017/2018 bych chtěla poděkovat všem pedagogickým i provozním zaměstnancům ZŠ Vintířov
za jejich celoroční nelehkou práci.
Zároveň děkuji zaměstnancům MŠ a ŠJ, místním organizacím i členům školské rady za spolupráci s naší školou.
Mé poděkování patří také zástupcům našeho zřizovatele – OÚ Vintířov za velkou podporu rozvoje školství a vzdělávání.
Všem našim žákům i občanům Vintířova přeji krásné léto, hodně klidu a pohody.
Mgr. Marcela Kokešová, ŘŠ

Třídenní zájezd do oblasti Jihomoravského kraje
V termínu 28.09 – 30.9.2018 (pátek – neděle), se uskuteční třídenní poznávací zájezd do oblasti
Jihomoravského kraje. Naším cílem bude i obec Lednice, která leží v pohádkové krajině jižní
Moravy se zámky a zámečky, kolonádami, upravenými cestami a řadou drobných romantických
staveb. Cestou do těchto míst se zastavíme v Praze, kde absolvujeme exkurzi
ve Velkopopovickém pivovaru Kozel, spojenou s ochutnávkou tohoto zlatavého moku. Další
naší zastávkou, než dorazíme do místa ubytování, bude návštěva sklenářské hutě Jakuba Tasice.
Jedná se o Národně kulturní památku a právě zde se natáčel seriál Synové a dcery Jakuba Skláře. V dalších dnech si
prohlédneme Valtické podzemí s výkladem sklepmistra a s malou ochutnávkou, navštívíme Lednicko-valtický
areál s návštěvou zámku, Grotty, Minaretu a skleníku. Lednicko-valtický areál, zvaný též Zahrada Evropy, je
nejrozsáhlejší parkově upravená krajina na světě a je zapsána mezi památkami UNESCO. Posedíme i ve vinném sklepě
s vinařem a k tomu nám zahraje cimbálová muzika. Při našich toulkách se zastavíme i v Pelhřimově a prohlédneme si
unikátní Muzeum rekordů a kuriozit.
Program
pátek
8.00
11.00
14.30
18.00
sobota
po snídani

neděle
po snídani
19.00

Jihomoravský kraj
28.9.2018
odjezd z Vintířova
exkurze Velkopopovického pivovaru Kozel s ochutnávkou
prohlídka sklářské hutě Jakuba Tasice (Národní kulturní památka)
ubytování
29.9.2018
Odjezd
prohlídka Valtického podzemí s výkladem sklepmistra a s malou ochutnávkou
prohlídka Lednicko-valtického areálu s návštěvou zámku Grotty, Minaretu a skleníku
posezení ve vinném sklípku s vinařem a cimbálovou muzikou / večere
30.9.2018
Odjezd
Pelhřimov - prohlídka unikátního muzea rekordů a kuriozit/ po prohlídce individuální volno na
občerstvení – oběd apd.
Příjezd do Vintířova

Cena zájezdu je 1.500,- Kč na osobu a musí být uhrazena při odevzdání přihlášky. V ceně zájezdu je doprava, ubytování,
polopenze, pojištění, průvodcovské služby a vstupné do navštívených objektů. Přihlášky se přijímají od 20. června 2018
od 15:30 hodin na našem obecním úřadě v kanceláři č. 6 u paní Pickové.
Všem účastníkům přejeme šťastnou cestu a pěkné zážitky.
Vše bude upřesněno v průběhu zájezdu.
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VÝROČNÍ ZPRÁVA TJ BANÍK VINTÍŘOV 2017
V tomto roce měla naše TJ podle údajů členské základny České unie sportu 159 členů. Naše řady
rozšířil oddíl sportovního tance, který byl přijat na jednání Valné hromady.
Oddíl kopané má v soutěžích dvě mužstva. Tým mužů v krajské 1.A třídě a mladší přípravku
v okresním přeboru Sokolovska.
Muži v jarní části sezóny 2016/17 předváděli kvalitní výkony, díky kterým skončili v tabulce na výborném 3. místě, když
z 26 utkání 17 vyhráli a 9 prohráli a při skóre 75:43 získali 49 bodů. Do podzimní části sezóny 2017/18 jsme nevstoupili
šťastně a až šňůra vítězných utkání na konci podzimu nás dostala na 8. místo tabulky se ziskem 20 bodů.
Naše přípravka v prvním roce svého učinkování v okresním přeboru sbírala především zkušenosti. I přes porážky si
dokázala, že se dá hrát i s lepšími mužstvy vyrovnaná utkání. Jarní část sezóny 2016/17 zakončila přípravka na
posledním místě tabulky, když z 18 utkání jednou vyhrála a 17x prohrála a při skóre 24:192 získala 3 body. V podzimní
části sezóny 2017/18 již naši nejmenší předvádějí velmi dobré výkony a z 12 utkání dokázali 5x vyhrát. Projevuje se zde
kvalitní práce trénerů a ve spojení s chutí dětí se dále zlepšovat se pokrok promítl i do výsledků přípravky.
Rok 2017 byl i rokem 70. výročí založení naší TJ. Toto jubileum jsme oslavili 1. července celodenním programem, jehož
vrcholem bylo fotbalové utkání staré gardy Baníku proti Amfoře Praha. Na našem trávníku jsme tak mohli přivítat řadu
bývalých skvělých fotbalových reprezentantů ve spojení se známými osobnostmi z kulturní sféry a důstojně tak oslavit
70. let činnosti našeho Baníku.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se angažují ve sportu v naší obci. Zároveň patří velký
dík vedení obce a obecnímu zastupitelstvu za velice vstřícný přístup k řešení otázek sportu.
Poděkování míří i k partnerům a sponzorům. Pevně věřím, že i v letošním roce bude sport
nedílnou součástí dění v naší obci. Děkuji za pozornost.
Baník Vintířov – Oddíl stolního tenisu

Výroční zpráva 2017 – 2018
Do nového ročníku jsme letos pro větší zájem hráčů přihlásili poprvé 3 družstva. „Áčko“ nás reprezentuje v soutěži
Krajský přebor 2. třídy. „B“ a „C“ mužstva nás reprezentují v soutěži Okresní přebor Sokolovska. „C“ družstvo
zastoupeno našimi dětmi a nově začínajícími se v tabulce umístilo na předposledním místě. „Béčko“ se oproti loňské
sezóně určitě zlepšilo a umístilo se tak na pěkném pátém místě, tj. v polovině tabulky. Naše „Áčko“ se v první polovině
soutěže prezentovalo velice krásnými výsledky, ale bohužel jsme se museli rozloučit s naší jedničkou Jakubem
Visingerem pro nevhodné a nesportovní chování, což se negativně projevilo v následujících zápasech. Soutěž jsme
dohráli na 3. místě ode dna tabulky s několika vyloženě smolnými výsledky, kde nám chybělo to pověstné štěstíčko, ale i
tak to ve sportu někdy bývá. Určitě jsme byli pro všechny soupeře více než zdatnými protivníky, a tak jsme dokázali, že
do Kraje určitě patříme.
Jako každý rok, tak i tento jsme se s našimi dětmi zúčastnili všech možných turnajů, ze kterých jsme si přivezli několik
úspěchů. Nemohu nevzpomenout na již tradiční Vánoční turnaj, který se konal dne 30.12.2017. Do tohoto turnaje se
přihlásilo rekordních 32 hráčů a hráček. Překvapením pro nás byla velká účast hráčů z naší obce a také početné
obecentstvo, které dokázalo vyburcovat hráče ke struhujícím výkonům, a to zvláště v posledních finálových zápasech.
Turnaj považuji za vydařený. Vítězkou se stala naše svěřenkyně Eliška Nesměráková, když ve finále porazila naši
momentální jedničku Jiřího Leňku tím nejtěsnějším výsledkem.
Každý z účastníků turnaje si odnesl svou zaslouženou cenu. Na tyto ceny nám přispěl Baník Vintířov společně
s Obecním úřadem ve Vintířově, za což moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci v novém roce.
Za oddíl stolního tenisu Zdeněk Kraka
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LETNÍ POHÁR MUŽŮ V KOPANÉ 2018
V sobotu 28. 7. 2018 proběhne na našem hřišti „Letní pohár mužů v kopané 2018“ za účasti čtyř mužstev, jejichž start
je momentálně v jednání. Začátek turnaje je naplánován na 9:00 hodin a hrát se bude systémem každý s každým s hrací
dobou 45 minut. Po každém utkání bude následovat penaltový rozstřel pro případný pomocný bod. Chtěli bychom tímto
pozvat všechny příznivce fotbalu na tento turnaj. Občerstvení bude zajištěno přímo na hřišti po celou dobu turnaje.
Pavel Vašek, sekretář TJ Baník Vintířov
MÍSTNÍ CENA Ď V CHODOVĚ PRO TJ BANÍK VINTÍŘOV
Město Chodov nominovalo TJ Baník Vintířov na „Místní cenu Ď v Chodově“. Jedná se již o 18. ročník udílení „cen Ď“
mecenášům, dobrodincům a morálním vzorům v ČR. O udělení ceny hlasovalo „Místní kolegium ceny Ď“ v Chodově z 8
nominací, ze kterých vybralo jako vítěze náš TJ Baník za charitativní počin v rámci oslav 70. let založení, kterým byl
výtěžek ze vstupného ve výši 25 000,- Kč jako dar Dennímu centru Mateřídouška v Chodově.
Předání pamětního diplomu proběhlo ve dvoraně zámku v Ostrově nad Ohří dne 24. dubna 2018 za účasti pořadatele a
autora projektu „cena Ď“ pana Richarda Langera, který celý slavnostní podvečer sám moderoval.
Celý TJ Baník si této ceny velice váží, neboť všichni nominovaní si tuto cenu zaslouží za svůj přístup, postoj a pomoc
ostatním. Patří jim náš hluboký obdiv a respekt.
Za TJ Baník Vintířov Pavel Vašek, tajemník a sekretář TJ Baník Vintířov, z.s.

Akce pořádané 07 – 09/2018
Letní pohár mužů v kopané
Letní pohár mužů v kopané proběhne v sobotu 28.7. 2018 na místním fotbalovém hřišti a turnaje se
zúčastní několik týmů. V loňském roce to byly 4 týmy, a tak uvidíme s kterými týmy se podaří
dojednat účast v letošním ročníku. Informace budou upřesněny s blížící se akcí.
Občerstvení bude po celou dobu turnaje zajištěno. Fanoušci kopané a zejména Baníku Vintířov jsou srdečně zváni.
Rockfest Vintířov 2018
V pátek 17. srpna 2018 pořádá naše obec další ročník Rockfestu Vintířov. V letošním roce se můžete těšit na 11 kapel
na dvou pódiích. Hlavní hvězda festivalu bude kapela Krucipüsk, která letos vstoupila do Beatové síně slávy, dále
vystoupí kapely Cocotte Minute, Hand Grenade, Dirty Way, Tajfun, Shoe Cut, Ereley, a další. Start akce od 13 hodin
na tréninkovém hřišti. Předprodej vstupenek bude zahájen v červenci na obecním úřadě, Sportcentru Vintířov a dalších
místech po regionu. Cena vstupného 150 Kč v předprodeji, 200 Kč na místě. Děti do 150cm výšky v doprovodu platící
dospělé osoby, držitelé průkazů TP či ZTP mají již klasicky vstupné zdarma.
Přijďte se pobavit a vytvořit výbornou atmosféru pro účinkující. Více informací na stránkách www.rockfestival.cz

Oslavy Hornického dne
V sobotu 15. září 2018 pořádá kulturní komise obce Vintířov akci nazvanou" OSLAVY
HORNICKÉHO DNE 2018“ v jejichž rámci se uskuteční v prostorách místního fotbalového hřiště
v době od 13.00 do 20.45 hodin bohatý zábavný program pro děti a dospělé:
Pro nejmenší budou již tradičně připraveny atrakce, které budou přístupné zdarma. A budou také
probíhat soutěže, ve kterých si budete moci vyzkoušet, co vše dokážete.
Bude zajištěno občerstvení místními podnikateli, vystoupí naše místní děti a zahraje Vám známa kapela Beatles Revival.
Podrobnější info. budou doplněny s blížícím se termínem akce.
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Různé

Uzavření Sportovního centra z důvodů řádného
čerpání dovolené
V termínech od 7. – 24.7.2018 a 10. – 27.9.2018 bude
Sportovní centrum uzavřeno z důvodu řádného čerpání
dovolené. Věříme, že přizpůsobíte své aktivity těmto
termínům a zůstanete nám věrni. I Vám přejeme
příjemné chvíle odpočinku strávené během letního
období a také děkujeme za Váš čas strávený u nás.

Letní rekreační tábor
Organizace Khamoro o.p.s, z Chodova pořádá letní
tábor pro děti a mládež ve věku 15 – 26 let, v termínu
od 19.7.2018 do 23.7.2018. Tábor se uskuteční
v rekreačním
středisku
v Německu.
Ubytování
v chatkách s příslušenstvím a strava zdarma. Platí se
pouze cestovní pojištění cca 150 Kč.

Další nabídka tábora pro děti a mládež ve věku 15 – 26
let, tentokráte na Slovensko v termínu od 9.8.2018 do
20.8.2018 (4 místa), cena pojistného 80 Kč. Veškeré
informací získáte na telefonním čísle Khamoro o.p.s.:
725 706 521
Poděkování za finanční příspěvek
Chtěli bychom touto cestou velice poděkovat za
dlouholetou podporu panu Martinovi Kováčovi z obce
Rájec, který již po několikáté věnoval sponzorský dar
ve výši 2.000,- Kč na uspořádání dětského dne. Velice
si tohoto gesta vážíme a věnované prostředky byly, jako
vždy, využity ke svému účelu. Jménem našich dětí,
Vám pane Kováči,

Podomní prodejci – pozor na ně
Nejeden z nás se v životě dostal do situace, kdy k němu přistoupil člověk a nabízel mu nějakou výhodnou službu. Ať se
již jednalo o služby, které potřebujeme každý den, elektřinu, plyn, nebo například výhodné pojištění. V každé takové
situaci by měl každý z nás zbystřit, a začít více přemýšlet. A pokud jste někdy o takové změně služeb uvažovali, o to
více, byste měli zbystřit. Je zde větší šance, že budete na nabídky podomního prodejce daleko rychleji reagovat, než
osoba, která nic nechce. Tato osoba ho zpravidla hned odmítne, protože nic nepotřebuje. Ale není to samozřejmě
pravidlo, které vždy platí. Jde o to, že se po území krajů ČR, a kraj Karlovarský není výjimkou, pohybují jedinci, kteří se
pokoušejí mezi námi zastihnout člověka nepřipraveného a zahltí ho informacemi, které by nedokázal v danou chvíli
zhodnotit i velice znalí člověk. Bohužel mnohdy tito jedinci dokážou změnit vašeho dodavatele služeb (elektřina, plyn,
atd.) a nepotřebují k tomu, mnohdy ani váš podpis. Chvilku se nic neděje a po nějakém čase zjistíte, že jste změnili
dodavatele služeb a muže se i stát, že pro porušení smluvních podmínek původního dodavatele služeb, Vám přijde domů
složenka s pokutou. I takové případy se dějí a byly i několikrát medializovány. Stačí si ofotit několik údajů z občanského
průkazu a z vyúčtování z některé z vašich služeb a máte zaděláno na problém. Nelze samozřejmě všechny tyto osoby
nabízející tento typ podomního prodeje považovat za podvodníky, ale …… V této souvislosti dorazil na adresu obecního
úřadu dopis Distribuce ČEZ s prosbou, abychom informovali prostřednictvím našich informačních kanálů občany
(klienty), před lstivými způsoby jedinců, kteří se vydávají za zaměstnance ČEZu a snaží se je oklamat. Jak je uvedeno
v dopise distributor elektrické energie nikdy nevybírá žádnou hotovost, nepotřebuje od klientů na místě předkládat žádné
doklady. Do objektu či na nemovitosti vstupují jejich zaměstnanci pouze v případě oprav, revizí zařízení, k odečtům
měřidel apod.. Zaměstnanci ČEZu vždy mají u sebe služební průkaz s fotografií a jejich identitu si lze ověřit na bezplatné
poruchové lince 800 850 860. V této souvislosti vydala Distribuce Čez brožuru pod názvem DESATERO POMOCI proti
neseriózním metodám některých podomních obchodníků s energií. Brožuru si lze přečíst na našich webových stránkách,
na stránkách ČEZu a v tištěné podobě ji lze získat i na našem úřade, počet je omezen. Věříme, že tento článek přispěje
k tomu, aby obelstěných lidí bylo co nejméně. Pokud je Vám předkládána výhodná nabídka měli byste dostat dost času
na zvážení a pokud tomu tak není a podomní prodejce na vás naléhá, není něco v pořádku. V případě, že se dostanete do
takové situace a nebudete si jisti, jak vlastně reagovat na zdánlivě výhodnou nabídku ze strany podomního prodejce,
můžete se obrátit na obecní úřad a my Vám budeme nápomocni v řešení vaší situace. Je lepší se i několikrát zeptat, než
ukvapeně něco podepsat a pak věnovat spoustu času a energie na to, aby se vše vrátilo do stavu před změnou.
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