
září 2015                                                                      č.  90

Ze zasedání Zastupitelstva obce

       25. května 2015
 Kontrola usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva 

obce.
 Informace starosty obce o práci ZO a OÚ mezi 

zasedáními.
 Stav a průběh akcí pro rok 2015 a příprava akcí pro 

další roky.
 Hodnocení provozu Sportovního centra a knihovny 

Vintířov za rok 2014.
 Informace o přípravě a průběhu kulturních akcí na 

měsíce 06 – 10/2015
 Výroční zpráva Vintířovské teplárenské a majetkové 

s.r.o.za rok 2014.
    Různé:

 informace k dopisu hejtmana ve vztahu k poštám 
v malých obcích

 žádost o dar na činnost – Základní kynologická 
organizace Stará Chodovská, Na Kopečku 745 – ZO 
odsouhlasilo jednohlasně 2000.- Kč

 předložena svodka MěPol. Chodov za 04/2015
 mateřská škola a informace o zápisu  – přihlásilo se 

celkem 18 dětí, přednost budou mít vintířovští, dále 
předškoláci a matky po MD , které nastupují do 
zaměstnání, pro školní rok 2015/16 bude přijato 
maximálně 23 dětí, povolena vyjimka z počtu dětí dle 
§23 zákona 561/204 Sb./ve dvou třídách MŠ bude 
celkem 56 dětí/

 zmocnění starosty, tajemnice a pana Muchky 
k doplňení místního  hřiště v lesoparku 

 žádost dobrovolných  hasičů  Vintířov o možnost 
produkce hudby a zábavy dne 30.5.2015 v rámci 
kácení máje  na místní hasičárně do 22.00 – akce je 
zařazena do kulturního plánu a ZO jednohlasně 
souhlasí

 přidělení 4 zahrádek na parcelách za autoservisem 
Kabourek, tajemnice paní Picková zajistí sepsání 
smluv

 odvoz NO z obce a jeho výsledky
 návrhy na ocenění občanů dořešit a přednést na 

příštím zasedání
 pomníky v obci – nabídkové ceny firmy Jiří Pavlík –

RAVEN SERVIS z Ostrova, realizace v 07 –
08/2015

 otázka pasportu obecních chodníků a komunikací –
viz jednání s panem Kohoutem dne 30.4.2015

 MŠ a ZŠ Vintířov – předloženo čerpání rozpočtu za 
1-3/2015 – ZO bere na vědomí 

 účast starosty obce pana Ošeckého na VH 
Sokolovské vodárenské s.r.o., která se bude konat 
dne 26.6.2015, v případě, že se nebude moci 
zúčastnit, zastoupí ho místostarosta pan Choc –
jednohlasně odsouhlaseno přítomnými členy ZO

 otázka zařazení výjezdového družstva hasičů do JPO 
III a organizačních záležitostí kolem - přednesl pan 
Muchka společně se starostou

 jednohlasně odsouhlaseny navržené odměny 
starostou panem Ošeckým  pro ředitelky MŠ a  ZŠ 
z prostředků kraje

 nabídka firmy CATR na položení kabelových 
rozvodů pro kamerový systém, kabelovou televizi a 
internet v obci – prozatím I.etapa a dále bude 
zpracována i stará obec – záležitost zatím 
pozastavena a bude dořešena až po schůzce se 
zástupci firmy CATR

 příprava podmínek pro zabudování měření TUV 
v čp.158 – 163 a 172-175

 stížnost na  zábavu 22.5.2015 – Jiří a Marie 
Rychvalský – starosta prošetří a podá informaci na 
příštím zasedání ZO

 zahájit přípravu na rekonstrukci topení a vymalování 
ZŠ v roce 2016, to samé začít připravovat pro MŠ 

 probrána záležitost odpadového hospodářství ve věci 
ceny za odpadové  pneumatiky ve sběrných dvorech 
obce a v této záležitosti  jednohlasně odsouhlaseny 
poplatky za odevzdané pneu od motorky 20 .- Kč, od 
osobních aut 25 .- Kč a od dodávek 60 .- Kč, občané 
budou informováni prostřednictvím občasníku obce

 ZO zmocňuje místostarostu pana Choce a tajemnici 
paní Pickovou, k jednání ve věci dědictví pana Josefa 



Jakubka, jehož je obec opatrovníkem a povoluje 
využití právních služeb

 ZO bere na vědomí požadavky SVJ 172 – 175 a 
místostarosta pan Choc po provedeném místním 
šetření odpoví

 tajemnice paní Picková přednesla návrh na přijetí 
pana Stanislava Hampla jako nového pracovníka pro 
TS obce od 1.6.2015 – ZO jednohlasně souhlasí

 odsouhlaseno věcné břemeno – napájecí kabel na 
pozemku pana Khiera

 informace pana místostarosty Choce o stavu 
obecních www stránek

 zvážit pozvání geologa dr.Rojíka na besedu s občany 
na místní sál

22. června 2015
 Kontrola usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva 

obce.
 Informace starosty obce o práci ZO a OÚ mezi 

zasedáními.
 Stav a průběh akcí pro rok 2015 a příprava akcí na 

roky další.
 Informace o přípravě kulturních akcí na měsíce 06 –

10/2015.
   Různé:

 na základě protokolárního vyjádření revizního 
technika hracích prvků, jsou odstraňovány na 
dětských hřištích v obci zjištěné drobné závady a 
protokoly jsou uloženy u vedoucího TS 

 otázka střetu zájmů - materiály do konce června 
předá starosta ,místostarostka a ved.TS  tajemnici 
p.Pickové

 ZO i pro rok 2015 souhlasí využít služeb 
soukromého auditora ing. Grosse z K.Varů, 
tajemnice paní Picková dá toto rozhodnutí na vědomí 
KÚ K.Vary

 otázka společného nákupu energií v rámci 
Mikroregionu Sokolov – východ – plyn na rok 2016 
vyřešena a smlouvy jsou podepsány

 projednání a odsouhlasení závěrečného účtu 
mikroregionu Sokolov – východ za rok 2014

 nabídka služeb T- Mobil pro zastupitele obce 
Vintířov 

 tajemnice paní Picková informovala všechny 
přítomné o dokončování návrhu  nového územního 
plánu, který by měl být projednán veřejně v měsíci 
září a poté schválen ZO  

 společné fárání zaměstnanců obce na divizi těžba, 
Sokolovská uhelná a.s., se uskutečnilo dne 9.6.2015

 ředitelské volno v místní ZŠ ve dnech 29. –
30.6.2015 z organizačních důvodů – ZO nemá 
námitek 

 informace pana starosty ,že bude provedena 
revitalizace obou fotbalových hřišť firmou 
EUROGREEN s tím, že hřiště musí být  5 týdnů 
mimo provoz, musí se kropit ,hnojit a sekat

 EKO-KOM – třídění odpadu za rok 2014 – výsledky 
přednesl pan Muchka s tím, že tato činnost je 
smysluplná a obec za ní má nezanedbatelné příjmy

 nabídka teplovzdušných solárních panelů pro obec a 
občany, viz materiály pro dnešní zasedání

 jednání Mikroregionu Sokolov – východ bude  
23.6.2015 od 13.00 na Březové, závěrečný účet za 
rok 2014 bude hlavním bodem jednání

 žádost o kácení 3 ks stromů – borovice vejmutovka 
na p.p.č.416/1,uvnitř areálu divize Ťežba uhlí – ZO 
nemá námitek a pan Muchka vyhotoví rozhodnutí

 v 2.polovině roku 2015 a v počátku roku 2016 bude 
ČSÚ provádět šetření v domácnostech obce ve věci 
energetických záležitost, pracovníci – tazatelé ČSÚ, 
se budou prokazovat platným průkazem

 vypsáno výběrové řízení na obecní byt č.12 
v čp.182- viz úřední desky obce

 další pracovní zasedání se bude konat 31.8. a veřejné 
zasedání 14.9.2015

 starosta a místostarosta odpověděli v diskuzi na 
připomínky a dotazy přítomných občanů

 ZO rozhodlo jednohlasně o prodeji pozemku 428/5 
panu Milanovi Horvátovi, Vintířov 162

 na závěr zasedání popřál starosta všem pěknou 
dovolenou a pro děti hezké prázdniny

31. srpna 2015
 Kontrola usnesení z minulých zasedání 

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

zasedáními.
 Stav a průběh akcí pro rok 2015 a příprava akcí na 

roky další.
 Informace o přípravě kulturních akcí na měsíce 09 –

12/2015.
 Rozbor hospodaření obce za I .pololetí 2015 a 

příprava návrhu rozpočtu na rok 2016.
    Různé:

 informace o práci MěPolicie Chodov v obci za měsíc 
červen, červenec a srpen 2015 – viz svodky

 informace pana Muchky o stavu vyvážení odpadu 
v obci za 1.pololetí 2015/bude zveřejněno 
v občasníku v měsíci září 2015/ 

 rozvaha příspěvkových organizací  MŠ a ZŠ za 01-
06/2015 , předložená předsedou FK p.Zápotockým

 od ZČE na vědomí úprava elekro trasy v obci 
v průběhu roku 2017 v prostorách od Vystrčilů až po 
čp.11,12

 příspěvek na baby boxy a jejich modernizaci v kraji 
ve výši 2 000.- Kč ZO souhlasí

 12.10.2015 v 10.00 setkání s poslankyní za ČSSD 
paní Markétou Wernerovou na našem OÚ

 souhlas s podpisem smlouvy o společném postupu 
při centralizovaném postupu poskytování 
telekomunikačních služeb ve spolupráci s  KÚ 
Karlovarského kraje

 podívat se na altán u dětského hřiště za 
Nimrichterovými a domluvit s policií večerní 
kontroly

 žádost o opravu vybavení MŠ/průlezky, houpačky 
,zahradní domeček/ - bude prověřeno a rozhodnuto 
starostou a panem Muchkou ve spolupráci 
s ředitelkou MŠ

 rozpočet na úpravu a údržbu  prostranství před OÚ 
do žulových kostek – viz zpracovaná nabídka

 žádost o pronájem nebytového prostoru v čp.57-
bývalý sál – pro účel skladu a prodejny – Ing.Jana 
Vajsbergerová, Fričova 183/41 , Karlovy Vary – ZO 



jednohlasně souhlasí a bude ještě s nájemcem 
projednána otázka umístění reklamy

 smlouva na dotace pro hasiče ve výši 2 000.- od 
kraje odsouhlasena jednohlasně

 žádost o postoupení pronájmu obchůdku s pečivem 
v čp. 182, firmě PEKOSA Chodov s.r.o., která se 
stala nástupcem společnosti ORPEKA Nové Sedlo 
s.r.o. – ZO nemá námitek po splnění zákonem 
stanovených podmínek

 bylo rozhodnuto, že na některé z příštích zasedání 
bude pozván ředitel LAPORU ing.Borýsek na 
neformální besedu k provozu firmy z pohledu 
ekologie

 starosta se zúčastní schůzky s výkonným ředitelem 
VSMOS ing.Urbanem v záležitosti investic do 
vodárenského zařízení v obci pro rok 2016

 informace starosty obce o vesnici KK 2015, kterou 
se stala obec Krásná u Aše

 projednána žádost o služební byt v čp.111 – pan 
Šulík V., Vintířov 89 – ZO nesouhlasí

 žádost pana Lukáše Nimrichtera o změnu názvu 
stávající provozovny prádelny včp.171 na „Prádelna 
Vintířov“- ZO souhlasí

 ZO projednalo a souhlasí s vyklizením veškeré 
veteše z garáže u čp.179, která se sem nashromáždila 
za uplynulá léta, pokud půjde něco prodat, bude 
prodáno na základě odhadní komise

 odsouhlasen poplatek za spotřebu el. energie na 
společném schodišti včp.111 na 16.- Kč za osobu

 odsouhlaseny stavební a instalaterské opravy v rámci 
údržby obecní ordinace v čp.169

 budou prověřeny odborným pracovníkem možnosti 
instalace poměrových měřidel el. energie v čp.169

 instalace poměrových měřidel užitkové vody na 
zahrádkách za víceúčelovým hřištěm/ 4 ks /  

 podpora iniciativy žáků místní ZŠ ve věci úpravy 
parkových ploch v obci – přednesla Mgr.Šimková

 návrh motivace pro žáky ZŠ, kteří budou pracovat 
v průběhu roku ve sportovním oddíle a místním 
spolku SDH – návrh Mgr.Šimkové

                                                 Akce pro rok 2015

1.Příprava území pro výstavbu RD – 6.etapa – jedná se o prostor naproti již vybudované 5.etapě pod požární nádrží na 
místní vodárně, kde vznikne 15 parcel pro výstavbu RD. Akce se projekčně zpracovává a byla již vyskladněna studie a 
PD pro územní řízení. Po zkušenostech z výstavby 5.etapy byl proveden řádný geologický průzkum  .Předpokládané 
náklady by měly činit cca 10 mil.Kč.  V době 01 – 09/2015 se zpracuje  PD, 09 -12/2015 vyřízení ÚŘ, stav. povolení a 
výběr zhotovitele, realizace stavby v závěru roku a v příštím roce dokončení do cca 07/2016.
2.Výměna kanalizačních poklopů na místní komunikaci od čp.62 k čp.99 – jedná se o 30 ks stávajících poklopů, 
které  je zapotřebí z důvodu opotřebení vyměnit. Bude ještě posouzeno společně s VOSS Sokolov, zda by z jejich strany 
nebyly pokryty náklady. Předpokládané náklady výměny včetně oprav komunikace by měly činit cca 150 tis. Kč. 
Započetí 06/2015 s ukončením nejpozději v počátku 09/2015.
3.Zhotovení víceúčelového elektrorozvaděče, který by napájel kulturní akce v obci – z úsporných důvodů bude 
využito již měřeného místa v místní ZŠ. Předpokládané náklady na zhotovení by měly činit cca 0,1 mil. Kč. Záležitost 
vyřešena místostarostou M. Chocem a vše bude sloužit svému účelu za minimální náklady cca 30 tis.Kč.
4.Chodník od redukční stanice plynu k 5.etapě vystavěných RD -  zrealizovat  předběžným nákladem cca 200 tis Kč 
vlastními TS – zatím trvá.
5.Pomníky v obci dle zpracované dokumentace – jedná se o pomník padlých ve světových válkách, který by měl stát 
vedle budovy OÚ, dále o pomník na pozemku u výjezdu z obce, po levé straně směrem na Chodov. Původně měl celou 
záležitost realizovat Mikroregion Sokolov – východ v roce 2014 z dotace ROP severozápad, která nevyšla a PD nám byla 
vedením vrácena. Předpokládané náklady by měly být cca 400 tis.Kč. Realizace by měla proběhnout v 08-09/2015 
firmou restaurátora pana Pavlíka z Ostrova, který v zpracoval cenovou nabídku, která činí celkem 378 477.- Kč. Stávající 
betonovou dlažbu kolem pomníku u OÚ ,nahradit kamennou dlažbou a to i před budovou Obecního úřadu. Toto  akci 
prodraží a není to ještě v nabídce započítáno.
6.Zpomalovací retardéry na sídlišti – po projednání s policií ČR bude zpracována dokumentace v průběhu 01 –
03/2015 a realizace 05 – 06/2015. Akci ještě zvážit, dopravní projektant nedoporučuje. Zároveň s touto akcí nechat 
zpracovat aktualizovaný pasport místních komunikací a chodníků. Předpokládané náklady celkem cca do 200 tis. Kč. 
Záležitost nám zpracovává projektant pan ing. Kohout z Ostrova a tento je již k nahlédnutí na našem OÚ. Po zapracování 
případných dalších připomínek ZO, bude projektantem předložen policii ČR ke schválení.
7.Zefektivnění kamerového systému v obci – stávající kamerový systém je již podle debaty některých zastupitelů 
v měsíci říjnu, zastaralý. Ve vztahu k tomu, že dojde pravděpodobně ke změně obslužné firmy .Záležitost byla probrána 
s MěPol.Chodov a na zasedání ZO 16.2..2015 informoval o způsobu řešení pan Staněk, velitel MěPol.Chodov. Realizace 
by se potom provedla po prozkoumání možností a stanovení hlídaných míst, asi v průběhu roku nebo v příštím roce dle 
dohody. V rámci akce bude zvážen přenos signálu na dispečink MěPolicie Chodov. O celé záležitosti jednáno v počátku 
dubna i s představitelem firmy CATR p. Budínským ,která poskytuje městu Chodov služby kabelové televize a internetu, 
má zájem o toto využití i na našem katastru. Nyní zatím návrh k ÚŘ pro I.etapu a na mimořádném zasedání ZO dne 
8.7.2015 bylo jednohlasně rozhodnuto, že akce bude započata s cílem první etapu do konce roku dokončit.



8.Modernizace domovních stanic ve vytápěných objektech, měření TUV na patách objektů a výměna potrubí 
TUV pod objekty 158 – 163 a 172 - 175 – pokračovat v modernizaci VS a DS v rámci platné legislativy, provést 
výměnu potrubí TUV pod výše uvedenými objekty, osadit a zprovoznit v průběhu odstávky kombinátu Vřesová v měsíci 
červenci 2015 měřiče TUV SCALAR ve všech objektech SVJ. Vše bylo domluveno s firmou MARKO Kočický, která se 
v naší obci zabývá dlouhodobě odečty a firmou našeho zaměstnance pana Kopřivy, který se v obci stará o provoz VS, 
rozvody tepla a TUV. V současné době jsou již navržené práce hotové a zvládly se v odstávce kombinátu Vřesová v době 
od 6. do 17.7.2015 . Objednávky na tyto akce vystavila Vintířovská majetková a teplárenská s.r.o. Taktéž byla vyměněna 
část potrubního vedení ve VS.
9.Propojení požeráku na požární nádrži do dešťové kanalizace V a K K . Vary – vybudování šachty a propojení cca 
50 m kanalizace do již vybudované šachty uvedené firmy – předpokládané náklady cca 0,25 mil. Kč.  Při zkoumání jsme 
došli k tomu, že požerák netěsní a v okamžiku propojení do kanalizace by došlo k vypuštění rybníka. Záležitost byla  
konzultována s provádějící firmou JML Sokolov, která již má na akci hotové všechny  práce a chybí zde pouze osazení 
propojovací šachty. Po konzultaci při kontrolním dnu dne 17.6.2015 bylo rozhodnuto, že osazení šachty a propojení bude 
provedeno až v měsíci říjnu 2015, protože se bude muset alespoň částečně vypustit nádrž kvůli tlaku, který způsobuje 
stávající hladina vody a hrozí zde nebezpečí protržení a neřízeného vypuštění nádrže. V tomto smyslu bude i vypracován 
dodatek ke smlouvě se změnou termínu dokončení akce tak, jak ZO na svém zasedání 22.6.2015 rozhodlo. 
10.Příprava pro úpravy  mokřadu  na p.p.č. 473 – postupné vypuštění, aby se zde ve spolupráci s SU a.s.,p.n. Sokolov 
mohlo zahájit čištění uvedené plochy. V měsíci dubnu byla akce zahájena a v současné době je zhotovena odvodňovací 
rýha.
11.Příprava 2.etapy chodníku na Starou Chodovskou – jedná se o část od závor ke křižovatce na Starou Chodovskou. 
Předpokládané náklady 0,6 mil. Kč - dát dohromady dokumentaci. Zde nastaly nečekané problémy s majitelem pozemku 
441/1- PK Ústí nad Labem.
12.Zhotovení PD na úpravy kolem požární nádrže na vodárně – zatím ve stádiu příprav – provádí BP Ostrov.
13.Oprava fasády výměníkové stanice na sídlišti – provedla firma pana Popely z Chebu ,která celkovým nákladem 
425 647.- Kč nabídla nejnižší cenu ze tří uchazečů.
14.Realizace nového odvětrání kuchyně v MŠ, nákup nové myčky nádobí a oprava kanalizace ve třídě -
zpracovaná je nabídka a tato byla objednána v rámci údržby, cena včetně zednických a elektro prací by neměla 
přesáhnout 200 tis. Kč. Zrealizováno v době prázdnin MŠ nákladem 152 733.- Kč a vše slouží svému účelu. Objednávky 
na tyto akce vystavila ředitelka MŠ.
15.Příprava vodovodní přípojky na budoucí výstavbu rodinných domů na parcelách 475, 476,482/2 a na 
zahradách za stávajícími RD – provádí se zpracování PD na uvedenou stavbu, která by neměla přesáhnout částku 350 
tis. Kč.
16.Plynový  kotel na topení a ohřev TUV ve fotbalových kabinách a stavební úpravy mládežnických kabin -  na 
základě poslední revizní zprávy plynařů je stávající kotel na hraně životnosti . Akce je dokončena zčásti a náklady na 
ohřev TUV a topení v kabinách  vyšly na 82 906.- Kč. Stavební práce v dětských kabinách byly domluveny na zimní 
měsíce.
17.Vymalování tělocvičny v MŠ – tělocvična se už nejméně 10 let nemalovala a bylo zapotřebí i odstranit pavučiny po 
bocích. Bylo nutné opravit i část palubek zejména na stropě, opravit otevírání oken a opravit stávající osvětlení.  
Vysoutěžená cena ze dne 17.6.2015 je 303 132,59.- Kč a akci  zrealizovala firma pana Karla Popely z Chebu, která ze 
třech oslovených firem podala nejnižší cenovou nabídku .
18.Otázka vodárny, turistických tras ,cyklostezek a odpočinkových míst – 23.4.2015 proběhlo jednání se starostou 
města Chodova na našem OÚ a následná pochůzka a projížďka po vodárně po zájmových úsecích. Domluvené záležitosti 
budou projekčně zpracovány a poté předloženy ke konzultaci. Zatím se v této záležitosti nic dalšího neudálo.
19.Oprava předzahrádek u polyfunkčních domů – je zpracována nabídka na venkovní předzahrádky, kde se vše dá do 
plastů. Vnitřní předzahrádky byly opraveny vlastními silami TS obce a venkovní budou zhotovené z plastových lišt. 
Vysoutěžené náklady činí cca 133 129,49.- Kč a akci  provád firma LAJKA  s.r.o. z Kynšperka , která ze třech 
oslovených firem podala nejnižší nabídku. Vše by mělo být dokončeno do poloviny 09/2015. 
20.Pojízdné podium pro kulturní akce v obci – hledá se nejvhodnější nabídka a vše je zatím ve stádiu příprav.
21.Nátěry venkovního obložení Sportovního centra – v rámci údržby je nutné udělat, vysoutěžené náklady 86 019,40.-
Kč. Akci  provedla firma pana Karla Popely z Chebu, která ze třech oslovených firem podala nejnižší nabídku.
22.Reklamace nátěrů desek na víceúčelovém hřišti na sídlišti – pracuje se na odstranění příčin .
23.Venkovní fitness souprava do lesoparku – zrealizováno firmou COLMEX dne 2.7.2015 na místě bývalého hřiště na 
petanqe. Náklady akce činily včetně DPH 195 485.- Kč a souprava je prozatím veřejností využívána.
24.Oprava svítidel v místní tělocvičně v MŠ – opravu provedl místostarosta pan Choc dle požadavku vedení TJ Baník, 
oddílu stolního tenisu. Celkové náklady činily 22 737.- Kč.
25.Nutné opravy a vymalování předsálí místního kulturního sálu – v rámci údržby provedeno vymalování, oprava 
dveří, zhotovení lavičky a drobné úpravy kolem baru celkovými náklady 41 978.- Kč.
26.Pasport místních komunikací a chodníků – provádí se
27.Plocha před OÚ – předláždění žulovými kostkami - náhrada

  Některé uvedené akce byly oproti původnímu řešení přepracovány a doplněny. 

Vintířov 20.8.2015                                                                                           Ošecký Jiří, starosta obce



                           Rozboru hospodaření obce Vintířov za 01 – 06/2015

   Jako podklad pro uvedený materiál, slouží vyhodnocení hospodaření za uvedené období, které zpracovala pro 
projednání ve Finančním výboru účetní obce paní Alena Šubrtová. Tento materiál obsahuje plnění příjmů a výdajů za 
uvedené období a sloužil také Finančnímu výboru pro sestavování předběžného návrhu rozpočtu pro rok 2016, který je 
přílohou k materiálům pro zasedání Zastupitelstva obce Vintířov na den 31.8.2015.
   Pokud se týká příjmů za hodnocené období, kde jsme počítali s celoroční částkou 24 612 000.- Kč, tak zde jsme 
vybrali zatím celkem 17 469 841.- Kč, což je plnění z celoročního plánu rozpočtu na 70,98 % . Nejvíce naší kasu 
naplnila položka za uložení odpadů, která činila 4,24 mil. Kč /loni za uvedené období 4,0 mil.Kč/, dále potom daň 
z nemovitostí 4,8 mil Kč /loni za uvedené období taktéž 4,8 mil. Kč/ a na sdílených daních jsme celkem obdrželi od FÚ  
5,4 mil.Kč /daně z příjmu fyzických a právnických osob, DPH/ což je plnění zhruba na 55,5 % a zde očekáváme do 
konce roku ještě cca 3,5 mil.Kč. Ostatní 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.
   Pokud se týká výdajů, tak zde jsme čerpali za uvedené období prostředky ve  výši 10 463 679 .- Kč, což je 51,11 % 
z celoročního plánu rozpočtu. Tyto finanční prostředky jsme doposud vynaložili na drobné stavby v letošním roce 
realizované, které jsou popsané v dalším z přiložených materiálů investičních akcí. Dále na PD připravovaných staveb, 
zejména 6.etapy výstavby RD, ÚPD, na provoz bytového hospodářství, odvoz komunálního odpadu, péči o vzhled obce, 
činnost technických služeb, veřejné osvětlení, péči o sportovní zařízení v obci/ vše je uvedeno v podrobném rozboru, 
který zpracovala účetní obce /. Výdaje na platy zaměstnanců, odměny zastupitelů, odvody sociálního a zdravotního 
pojištění činí za I.pololetí 2015 2 872 207.- Kč
   Dále na provoz obecních příspěvkových organizací MŠ a ZŠ jsme převedli těmto našim organizacím celkem 2,25 
mil.Kč, což je pro letošní rok 100%. Zde budeme muset zřejmě v posledním čtvrtletí roku 2015 přidat MŠ, kde jsme ze 
stávajících prostředků financovali opravy tělocvičny, vymalování, klimatizaci kuchyně a stavební opravy koupelen což 
celkem činilo cca 400 tis.Kč. Náklady na energie a pohonné hmoty činily za hodnocené období celkem 1,22 mil.Kč. Do 
konce roku nás čekají ještě výdaje kolem 15 mil.Kč, pokud se vše bude odvíjet od nastaveného rozpočtu, ale zřejmě 
budou nižší. Za činnost MěPol. Chodov jsme vynaložili zatím v letošním roce 220 tis. Kč. 
Na základě kontroly čerpání dotace ve výši 600 tis.Kč v roce 2011 od MMR ČR na dětské hřiště pod vodárnou, nám byla 
uvedená dotace i se 100% penále odebraná, za porušení rozpočtových pravidel, kterých si nejsme vědomi. Přesto jsme 
rozhodnutí respektovali a odvody prostředků dle výměrů uskutečnili. Uvedené hřiště stojí a slouží svému účelu již od 
kolaudace v roce 2011. Z uvedeného důvodu jsme se odvolali a požádali GFŘ ČR, prostřednictvím FÚ Sokolov , o 
prominutí uvedených odvodů a navrácení odvedených prostředků zpět obci. Odvolání bylo zasláno 2.3.2015 a dosud není 
znám výsledek. Další kontrola na čerpání dotace 1 mil. Kč na akci „Chodník k čp.179“ ze strany pracovníků MMR ČR, 
proběhla na našem OÚ dne 29.6.2015 a výsledek zatím ještě také neznáme. 
   Při celkovém hodnocení uvedeného období je možno říci, že zatím se pro nás rok 2015 vyvíjí dobře a je reálný podklad 
na úspěšné dokončení všeho, co jsme si vytyčili. Při tomto vývoji bychom měli mít pro rok 2016 na nové investice 
dostatečnou částku, což vyplývá ze stavu jednotlivých účtů obce i z předpokladu prvního návrhu rozpočtu na rok 2016.
    K 30.6.2015 máme na běžném účtu u KB Sokolov 17 304 107,93.- Kč, na spořícím účtu 10 356 459,70.- Kč. Dále 
v dluhopisech máme uloženy 2 mil. Kč, které budou uloženy na zhodnocení do konce roku 2015.Máme ještě založen 
účet u ČNB, kde máme uloženo 1 232 983,63.- Kč. Uvedená skutečnost napovídá, že budeme mít zajištěno financování 
zbytku připravených akcí na rok 2015 a lze říct, že i pro rok 2016 bude vše zajištěno s dostatečnou rezervou. Na kontě 
Vintířovské teplárenské a majetkové s.r.o. máme pro orientaci k 30.6.2015 2 136 182,91 Kč.

   
Vintířov 21.8.2015  
                                                                                                                      Rostislav Zápotocký
                                                                                                                 předseda Finančního výboru

                                                                                                                        Jiří Ošecký, starosta

                           Vítání nově narozených občanů obce Vintířov

V sobotu 21. listopadu 2015 od 14.00 hodin proběhne v naší obci v prostorách společenského sálu restaurace                
„U Kahanu“ vítání našich nově narozených občánků. Je to velice krásná událost, při které se slavnostně děťátka přivítají 
a každé z nich obdrží hodnotný dar a malou finanční hotovost. Byli bychom moc rádi, aby tato tradice zůstala v naší obci 
zachována. S ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů žádáme zákonné zástupce, jejichž děťátko se 
narodilo v obci Vintířov od 15.11.2014, ještě nebylo přivítáno, má trvalý pobyt v naší obci a máte-li zájem zúčastnit se 



vítání občánků v listopadu 2015. Dostavte se prosím na Obecní úřad Vintířov, kde je potřeba vyplnit příslušný formulář 
s vaším souhlasem, účastnit se na této akci. Formulář lze také stáhnout na našich web. stránkách v sekci  „formuláře“. 

Tento výše popsaný postup, bude nutné učinit i pro všechny děti narozené v budoucnu.  

              Přehled o uložení odpadu a tříděných složkách odpadu za 
období 2005 - 2015

Druh 
odpadu

rok 
2005 v 
tunách

rok 
2006 v 
tunách

rok 
2007 v 
tunách

rok 
2008 v 
tunách

rok 
2009 v 
tunách

rok 
2010 v 
tunách

rok 
2011 v 
tunách

rok 
2012 v 
tunách

rok 
2013 v 
tunách

rok 
2014 v 
tunách

rok 
2015 v 
tunách 

1. 
pololetí

Plasty 1,27 1,39 2,485 3,18 3,365 6,356 8,929 10,246 11,494 12,614 6,436

Sklo 2,67 3,07 2,759 5,2 6,279 6,735 10,203 9,367 9,995 9,536 5,684

Papír 2,61 2,93 3,385 5,056 6,418 11,356 14,953 15,87 17,508 16,889 8,709

Směsný
komunál

132,22 119,53 122,36 123,87 109,35 118,62 132,28 132,68 126,59 127,8 63,228

Objemný
(kontejnery)

342,06 384 363 258,58 387,9 188,42 81,320 79,22 57,6 69,68 30,9

Nápojový 
karton

0 0 0 0 0 0 0,239 0,258 0,521 0,53 0,282

Texil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,21 4,959

Z důvodu lepší dopravní obslužnosti a uvolnění míst pro parkování vozidel došlo k přemístění dvou stanovišť pro nádoby 
na tříděný odpad.
Jedná se o tyto lokality:   1. parkoviště naproti sběrně surovin – nové umístění je přímo u sběrny surovin

           2. parkoviště u restaurace ,,U Kahanu“ – nové umístění je plocha u fotbalového hřiště za                                                                              
.                                            restaurací ,,U Kahanu“

Věříme, že tato drobná úprava nebude mít vliv na vaše třídění odpadu.
DĚKUJEME, ŽE TŘÍDÍTE A PROSÍME, SEŠLAPUJTE PET LAHVE.
                                                                                                                          

                                     Nový cvičební prvek v Lesoparku

Dne 14. července roku 2009 se se slávou otevřel místní Lesopark. Vytvořila se zde místa pro sportovní vyžití a také pro 
odpočinek. Jedno z míst, které mělo sloužit pro hru zvanou petanque, nebylo návštěvníky zcela využíváno. Proto se 
zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodlo, tento prostor přebudovat na jinou sportovní aktivitu, která by oslovila 
větší skupinu návštěvníků. Padl návrh, vybudovat na tomto místě Workout stěnu. Po zralé úvaze a na základě dobrých 
referencí z jiných měst a obcí, byl tento návrh odsouhlasen. Oslovila se firma Colmex ,vyrábějící tuto moderní záležitost 
a na začátku letních prázdnin se stěna zabudovala. Workout stěna je důmyslně sestavěný systém “zjednodušeně“
z několika trubek a slouží jako venkovní posilovna. Každý si tak může pod širým nebem posilovat své tělo, učit se 
trpělivosti, pokoře a disciplíně. 

                                                        Věříme, že tato změna osloví a zaujme. 



Ze školských zařízení

                                  Mateřská škola

Začátek školního roku v Mateřské škole Vintířov

Dne 1.9.2015 zahájí naše mateřská škola naplno provoz na obou třídách. 
Přivítáme nově přijaté děti a jejich rodiče.V první týdnu, který nazýváme „adaptačním“ děti navštěvují MŠ denně jen 
několik hodin, aby si zvykly na prostředí, p. učitelky, personál,  ostatní děti  a celkový režim.Postupným prodlužování 
denního pobytu v MŠ se snažíme zmírnit negativní projevy dětí při odpoutání od rodiny a rozvíjíme samostatnost.
Po prázdninách též uvítáme děti, které již MŠ navštěvovaly a budou pokračovat v docházce.
Někteří z těchto dětí již postoupí do vyššího ročníku MŠ  / jmenný seznam bude vyvěšen na vstupních dveřích/.
Prosíme rodiče nejmladších dětí a rodiče nováčků, aby se nenechali obměkčit pláčem a vodili děti pravidelně, jedině tak 
překlenou adaptační období a dítě si na nové prostředí a jeho nároky zvykne snadněji.
Obsazení pedag. personálu ve škol. roce 2015/16  :

1. třída : p. učitelky  Marcela Kotová,  Marcela Soukupová
2. třída : p. učitelka   Jana Bokšayová, Zdeňka Štafková

Prosíme rodiče, aby se během celého školního roku řídili Vnitřním řádem MŠ Vintířov, který je přístupný na nástěnce 
v šatnách a dále četli veškerá upozornění a informace na vývěsce ve vestibulu MŠ.

Obsazení provozního personálu :
Vedoucí provozní jednotky : p.Anna Hájková  
                                   - platbu stravného vybírá vždy první dny v měsíci – hotově, či formou   
                                      převodu na účet naší MŠ /
Vedoucí kuchařka :  Soňa Bikerová
Pomocná kuchařka  :  Zuzana Mandincová
Uklizečka MŠ :  Monika Zápotocká
Správcová a uklizečka TV : Andrea Fečová

Děkujeme všem rodičům za to, že nám svěří své dítě do naší péče. Budeme se během celého roku snažit o to, aby se 
všem dětem v naší mateřské škole líbilo, aby si z ní odnesly spoustu nových vědomostí a dovedností, které využijí v 
dalším vzdělávání a některé si odnesou i do celého života.
                                                                                                                               
                                                                                                                              Za kolektiv MŠ-Vintířov
                                                                                                                          Zdeňka Štafková, ředitelka MŠ

Omezení provozu školní jídelny 

Z důvodu přerušení dodávky elektrické energie dne 29.9.2015 dojde k omezení provozu  školní jídelny. Jídlo se bude 
vydávat pouze žákům základní školy a dětem v mateřské školce, jejichž rodiče jsou zaměstnáni. Ostatním strávníkům se 
omlouváme, ale není v našich silách v tento den zajistit stravování všech strávníků. 
Děkujeme za pochopení.                                                            

                                                                                  Základní škola

                                            

Organizace školního roku 2015/2016

školní rok začíná dne                              1.9.2015
podzimní prázdniny                29.10.- 30.10.2015
vánoční prázdniny od     23.12.2015 do 3.1.2016
vyučování začne v pondělí 4.1.2016 
jednodenní pololetní prázdniny            29.1.2016
jarní prázdniny                             7.3. – 13.3.2016

velikonoční prázdniny                  24.3.- 25.3.2016
hlavní prázdniny                  1.7.2016 – 31.8.2016
školní rok 2016/2017 začíná ve čtvrtek  1.9.2016

Návrh na ředitelské volno:
16.11.2015
21.12. – 22.12.2015
29.6. – 30.6.2016
                                                    
                                           Mgr. Marcela Kokešová



První školní den v první třídě

1. září je pro děti, které jdou poprvé do školy, dnem nových začátků a velkého očekávání. Někteří prvňáčci nemohli 
samou nedočkavostí ani dospat. Přišli natěšení, plní radosti a chuti do práce. A to je velmi dobře. Abychom s dětmi 
všechno krásně zvládli, budeme potřebovat zužitkovat všechno odhodlání, se kterým děti dnes přišly. Uděláme všechno 
pro to, abychom do školy chodili rádi, bylo nám spolu dobře, naučili jsme se novým věcem a ověřili si, že učení se může 
stát velikým dobrodružstvím…Přeji všem dětem, aby jim radost ze školy nejen vydržela, ale s každým novým poznáním 
přibývala. Rodičům, prarodičům, i dalším rodinným příslušníkům přeji mnoho trpělivosti a spokojenosti při pohledu na 
šťastné děti, které jim dělají radost.
                                                                                  
                                                                                                                   Nina Kačírová – učitelka 1. třídy 

Zájmové kroužky pro školní rok 2015 - 2016

Vážení rodiče, milí žáci, milé žákyně, 
i  tento školní rok si můžete vybírat z bohaté nabídky volnočasových zájmových útvarů. Podrobnější informace 
k organizaci kroužku Vám  předloží  jednotlivé vedoucí zájmových útvarů. Zájmové činnosti  startují v týdnu od 14.9.

Za kolektiv ZŠ Simona Chaloupková, DiS.

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Vintířov

V pondělí 14. září 2015 od 16.00 hodin se bude konat v zasedací místnosti OÚ 
zasedání Zastupitelstva obce Vintířov.

               NA PROGRAMU JEDNÁNÍ BUDE:

- ČINNOST ZO A ORGÁNŮ OBCE MEZI ZASEDÁNÍMI 
- INFORMACE O PŘÍPRAVĚ A PRŮBĚHU INVESTIČNÍCH AKCÍ PRO ROK 2015
- ZHODNOCENÍ PRÁCE ZO ZA PRVNÍ ROK VOLEBNÍHO OBDOBÍ
- ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE ZA 01 – 06/2015
- NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016
- PŘÍPRAVA AKCÍ NA ROK 2016 A DALŠÍ ROKY
- INFORMACE O KULTURNÍCH AKCÍCH NA 09 – 12/2015  A DALŠÍ.

             SRDEČNĚ ZVOU ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA OBCE.   

TANEČNÍ 
KROUŽEK-

mladší

středa
SUDÝ 

TÝDEN
(1/14 dnů)

13:00-14:30 1.-2. ročník Marcela 
Kotová

TANEČNÍ 
KROUŽEK-starší

pátek 13:30– 14:15 3.-5. ročník Jitka 
Drofová

ŠIKULKY středa 13:30 – 15:00 2.-5. ročník Mgr. Petra 
Šimková

HUDEBNÍ 
KROUŽEK 

čtvrtek 13:30 – 14:15 1.-2. ročník Mgr. Nina 
Kačírová

LOGOPEDIE 
A NÁPRAVNÁ 

PÉČE

středa 13:30 – 14:15 1.-5. ročník
na 

doporučení 
TU

Mgr. 
Monika 

Kindlová

SPORTOVNÍ 
HRY

pondělí 13:30-15:00 1.-5. ročník Simona 
Chaloupko

vá, DiS.



Různé

Nové webové stránek obce

Samotná myšlenka, vytvořit nové webové stránky obce, 
byla již delšího data. Realizace, jako taková se začala 
uskutečňovat na začátku tohoto roku. Předcházel tomu 
potřebný čas na vytvoření samotné struktury stránek a 
bylo si potřeba říct, co změnit tak, aby mělo vůbec 
smysl měnit stránky původní. Když vše bylo vyřešeno, 
vyhlásila se soutěž o zhotovitele nových web. stránek 
obce. Po výběru jedné z 5 nabídek  začala práce 
s realizací akce. Po zkušební době, která probíhala 
zhruba měsíc, se staré stránky odmlčely. Dne 19. června 
2015 byly oficiálně spuštěny stránky nové. Sami 
můžete posoudit naší práci a práci vítězného 
zhotovitele, návštěvou na stránku  www.vintirov.cz.   
Případně můžete ohodnotit výsledek v anketě, která na 
stránkách probíhá. Chceme skrze web. stránky občany 
obce informovat o aktuálním dění a  záležitostech, které 
přímo souvisí s naší obcí. Stránky jsou rozděleny tak, 
aby si každý našel konkrétní  informaci o tom co 
potřebuje. Věříme tomu, že občané, kteří na stránky 
zavítají, se s nimi sžijí a nebude pro ně problém si na 
nich vyhledat, to co je právě zajímá.  Na stránky jsme 
vložili  starší fotografie z kroniky obce, tak aby 
pamětníci zavzpomínali a ti mladší  měli porovnání, co 
se v obci od těch dob změnilo. Další fotografie se budou 
průběžně zapracovávat. Dále bychom chtěli touto 
cestou oslovit podnikatele, podnikající na katastru naší 
obce. Na web. stránkách chceme vytvořit rubriku (nové  
okno) nazvané „PODNIKATELÉ V OBCI“, kde 
bychom chtěli prezentovat Vás samotné. Napsat v čem 
tkví vaše podnikání, uvést na vás kontakt, zkrátka udělat 
vše pro Vaše zviditelnění. Případné návrhy můžete 
zaslat na adresu vintirov@vintirov.cz  a nebo doručit 
osobně na obecní úřad. Pokud by měl někdo nápady 

k úpravě, nebo rozšíření stránek, může své návrhy zaslat 
na výše uvedené kontakty. 

Kabelová televize a rychlý internet

V měsíci červnu přišla na Obecní úřad Vintířov nabídka 
firmy Catr spol. s.r.o., zabývající se provozováním 
kabelové televize a rychlého internetu. Tato firma  již 
dlouhá léta poskytuje své služby v nedalekém Chodově 
u Karlových Varů a i jiných lokalitách ČR. Firmou byla 
učiněna nabídka bezplatného zbudování sítí, kabelové 
televize a internetu v naší obci. Tímto by došlo 
k propojení již s existující kabelovou sítí v Chodově. 
S touto nabídkou byli seznámeni zastupitelé na svém 
zasedání dne 22.6.2015 a bylo rozhodnuto, sejít se 
s majitelem firmy v užším kruhu zastupitelů a 
prodiskutovat otázky a připomínky, které vzešli ze 
zasedání. Tato pracovní schůzka se uskutečnila dne 
8.7.2015 v počtu 8 zastupitelů. Schůzky se zúčastnil 
majitel pan Budinský starší a syn Budinský mladší. Pan 
Budinský starší všem přítomným vysvětlil strategii celé 
této záležitosti, způsob realizace a odpověděl na 
všechny, někdy dosti záludné otázky zastupitelů. Podle 
plánů firmy Catr spol. s.r.o. by se 1. etapa  týkala 
panelových domů na sídlišti a po  zájmu z řad občanů 
by pokračovaly etapy další. V žádném případě, a to byl 
jeden s požadavků zastupitelů, nesmí dojít k situaci, při  
které by došlo k přerušení stávajících služeb STA. 
Rozhodnutí bude pouze na jednotlivých nájemcích, zda 
zůstanou u své stávající společné televizní antény a 
nebo využijí, některou ze služeb firmy Catr spol.s.r.o.. 
Realizace této 1. etapy by měla proběhnout již 
od podzimu tohoto roku. Na základě společného setkání 
ze dne 8.7.2015 zastupitelé odsouhlasili realizací 
navrhované 1. etapy výstavby sítě.

Plánovaná návštěva v naší obci

Dne 28.7.2015 jsme byli osloveni asistenty paní poslankyně Markéty Wernerové v záležitosti  návštěvy naší obce v rámci 
regionálních poslaneckých hodin a projektu“ Lidem blíž“. V rámci tohoto projektu již paní poslankyně navštívila 14 měst 
a obcí Karlovarského kraje, kde s vedením obcí a zastupiteli diskutovala o různých problémech s cílem poskytnutí 
možnosti spolupráce a pomoci. Jsme potěšeni zájmem paní poslankyně o náš region a tak jsme po vzájemné domluvě 
zorganizovali návštěvu, která se uskuteční v pondělí  12.10.2015 v čase od 10 00 -  15 00 hodin. V programu, který byl 
v rámci této návštěvy vytvořen je možnost pro občany obce účastnit se v čase od 14 00 – 15 00 hodin, zde na obecním 
úřadě v zasedací místnosti diskuze. Věříme, že využijete této příležitosti a přijdete podiskutovat. Jste všichni vřele vítáni.

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

Upozorňujeme naše občany, že v úterý 29.9.2015 bude v celé naší obci přerušena dodávka  
elektrické energie v čase od 7 30 – 14 30 hodin. Důvodem tohoto přerušení je oprava na 
zařízení prováděné firmou ČEZ Distribuce, a.s. Děkujeme za pochopení.



Územní plán obce Vintířov

V pondělí 31.srpna 2015 od 14,00 hod. proběhlo  v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné projednání upraveného 
a posouzeného návrhu Územního plánu Vintířov, pozvánku na tuto akci obecní úřad zveřejnil v Informacích o 
dění v obci na měsíc září. Jedná se o předposlední etapu projednávání územního plánu. Výklad k návrhu provedla 
zpracovatelka Ing. Arch. Alexandra Kasková, zpracovatelka návrhu Územního plánu Vintířov. V současné době probíhá 
vyhodnocování připomínek, námitek a stanovisek k upravenému a posouzenému návrhu. Do konce letošního roku bude 
Územní plán Vintířov předložen Zastupitelstvu obce Vintířov k vydání. Po nabytí účinnosti se stane Územní plán 
Vintířov, jedním z důležitých dokumentů pro rozvoj naší obce. 

Dotace na pořádání kulturních a sportovních akcí

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 2015. 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 2016. Vybrané projekty budou zahrnuty do kulturního a sportovního plánu obce na rok 2016 
a podporovány obcí. Pro rok 2016 už následná výzva k dalším dotacím vyhlášena nebude. Pokud chcete pořádat v roce 
2016 v obci kulturní nebo sportovní projekt za přispění obce Vintířov je nutné tento projekt do 30.11.2015 podat 
na podatelně obecního úřadu.   

         Přehled naplánovaných kulturních a společenských akcí do konce tohoto roku 2015

ZÁŘÍ

12.9.2015 sobota oslavy Hornického dne spojené se setkáním bývalých občanů dnes již zaniklé obce Lipnice

26. - 28. 9. 
2015

sobota-pondělí třídenní zájezd pro občany obce - Jižní Čechy (Výšší Brod, Český Krumlov, Lipno aj.)

ŘÍJEN

1.10.2015 čtvrtek 17.00 oslavy dne seniorů 

17.10.2015 sobota 20.00 - 2.00 Babí léto zábava

31.10.2015 sobota 15.00 Halloweenské strašení

LISTOPAD

21.11.2015 sobota 14.00 vítání občánků v režii SPOZ, ZŠ a kulturní komise - sál restaurace "U Kahanu"

28.11.2015 sobota 17.00 Roháčí - zahájení adventu

PROSINEC

sobota zájezd do předvánoční Prahy - 2 autobusy

5.12.2015
sobota 17.00-18.00 Mikuláškská diskotéka pro děti na sále restaurace "U Kahanu"

vánoční balíčky pro důchodce od 63 let

9.12.2015 středa 16.00 předvánoční vystoupení dětí ZŠ pro občany obce

23.12.2015 středa 18.00 ochutnávka svařáčku a zpívání vánočních koled pod stromečkem - lesopark nebo hasičská 
zbrojnice

24.12.2015 čtvrtek 12. ročník soutěže o nejlepší štědrovečerní salát - VYKA, kulturní komise

26.12.2015 sobota Vánoční zábava

31.12.2015
čtvrtek dle zájmu možnost uspořádání silvestrovského posezení

Změny jsou vyhrazeny.



V sobotu 12. září 2015 pořádá kulturní 
komise obce Vintířov setkání bývalých 

občanů Lipnice a 
,,OSLAVY DNE HORNÍKŮ 2015“

v jejichž rámci se uskuteční v prostorách místního kulturního sálu a 
fotbalového hřiště, v době od 13.00 do 20.30 hodin následující program pro 
děti a dospělé :

Program:

11.30 – 12.00 hodin proběhne setkání bývalých lipnických občanů na bývalém Lipnickém hřbitově. 
Následně proběhne posezení bývalých lipnických občanů na místním sále restaurace „ U Kahanu“ 
kde pro vážené hosty vystoupí v době od 13.00 – 17.00 hodin část kapely ALFA SEXTET 
z Karlových Varů, pod vedením pana Leoše Kociána.
13.00 – 17.00 hodin v předsálí restaurace „ U Kahanu“ proběhne prezentace památek Karlovarského 
kraje, bývalé obce Lipnice a naší obce s překvapením pro občany bývalé Lipnice.
13.30 – 17.30 hodin atrakce pro děti v podání firmy EVENT COMPANY s.r.o. OLOMOUC na části 
fotbalového hřiště.

Čas                               Akce na fotbalovém hřišti a jeho okolí
13.00 Zahájení

13.30 - 14.30 Hudební vystoupení skupiny "Robert Harvan Band"
14.00 - 17.30 Vznášení v horkovzdušném balóně, možnost pro účastníky Hornického dne se 

vznést nad plochu fotbalového hřiště a podívat se na okolí Vintířova z ptačí 
perspektivy

15.00 - 15.30 Taneční vystoupení dětí ze ZŠ Vintířov
15.30 - 16.00 Vystoupení leteckých modelářů z Lomnice
16.15 - 16.45 Vystoupení taneční skupiny pod vedením pana Jirkovského z Karlových Varů
16.45 - 17.15 Vystoupení kynologů ze Staré Chodovské
17.30 - 18.30 Hudební vystoupení známé kapely“ Pokračující závada“ z blízkého okolí
19.00 -20.30 Hudební vystoupení pana Waldy Nerušila s country kapelou Malevil Band, 

nejznámějším dvojníkem Waldemara Matušky

V době oslav se bude konat „PIVNÍ SOUTĚŽ“, přesný čas bude upřesněn v průběhu konání celé 
akce. Pravidla budou vyvěšena v pivním stanu a registraci lze provést u pana Muchky.               
Přihlaste se včas, počet účastníků je omezen.

Po dobu trvání celé akce bude možnost občerstvení v prostoru hřiště ve stáncích místních 
podnikatelů.

Srdečně zvou pořadatelé s tím, že jak v úvodu upozorňujeme, přímo na hřišti bude občerstvení a 
v blízkém okolí hřiště je zajištěn provoz restaurací s možnosti občerstvení po celý den. Celou akci 
bude moderovat známá moderátorka Romana Poláková. Upozorňujeme všechny návštěvníky, že 
prostor sálu, kromě předsálí restaurace U KAHANU, je vyhrazen pouze pro hosty z bývalé obce 
Lipnice. 

                      Přijďte na trochu dobrého pivka, jídla a zábavy.
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