
červen 2015                                                                      č.  89

Ze zasedání Zastupitelstva obce

16. března 2015
 Kontrola usnesení z minulých zasedání.
 Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi 

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

další roky.
 Projednání zápisu do kroniky obce za rok 2014.
 Kulturní akce v měsících 04 – 09/2015 a stav jejich 

přípravy.
 Zpráva o činnosti TJ Baník Vintířov za rok 2014.
 Využití nebytových prostor obce a úhrada za 

pronájem k 31.12.2014.
    Různé:

 projednání otázky dalšího setrvání obce 
v Sokolovské vodárenské s.r.o.

 projednání svodky událostí v obci MěPol.Chodov za 
02/2015

 žádost o sponzorský dar pro včelaře MO Chodov, 
kam patří i včelaři z naší obce – ZO odsouhlasilo dar 
ve výši 2000.- Kč

 výsledky hospodaření za rok 2014 a odpisové plány 
na rok 2015 MŠ a ZŠ – není námitek a ZO 
jednohlasně souhlasí tak, jak bylo v předložených 
materiálech obou příspěvkových organizací obce 

 informace o odvozu nebezpečného odpadu z obce, 
který se uskuteční 16.4.2015

 dílčí informace o průběhu přezkoumání hospodaření 
obce za rok 2014 soukromým auditorem ing. 
Grossem z K.Varů, kterou přednesl starosta obce pan 
Ošecký 

 obec v letošním roce dodělává nový územní plán, 
který musí být dopracován v průběhu druhé poloviny 
roku 2015

 informace o provozu sportovních hřišť v obci 
v letošním roce

 informace o provozu lesoparku a zabezpečení údržby 
po dobu roku 2015

 informace k současnému stavu ve výměníkové 
stanici a její provoz 

 projednány předložené rozpočtové změny /viz 
podklady paní Šubrtové/

 otázka stavu popelnic u rodinných a bytových domů 
v obci, stav sběru bio, kovů atd. – informaci podal 
pan Muchka

 žádost ČSČK ČR o příspěvek na 
knihu/omalovánky/pro děti – odsouhlasen dar ve výši 
2000.- Kč

 17.3.2015 proběhne setkání s předsedou 
představenstva SU a.s., p. n., Sokolov, ing.Pöpperlem 
v záležitosti pozemků a investičních akcí v obci

 OZV č.1/2015 o odpadech v obci Vintířov 
projednána a jednohlasně odsouhlasena přítomnými 
členy ZO a zároveň zrušena OZV č.6/2008

 na základě doporučení bytové komise rozhodlo ZO 
jednohlasně o přidělení bytu č.67/2 panu 
Procházkovi, Vintířov 30,po splnění všech podmínek 
vyhlášeného výběrového řízení

 výběrové řízení na nové www stránky obce –
otevírání obálek a výběr dodavatele proběhne 
23.3.2015 v místnosti starosty od16.30 

 upozornění pana M.Čěšky na častý nepořádek kolem 
kontejneru na textil u redukční stanice plynu

 paní Šimková seznámila přítomné se záměrem 
úpravy předzahrádky před ZŠ na předložené skice, 
náklady na uvedené úpravy činí cca 30 000.- Kč a 
dílo by bylo zhotoveno žáky ZŠ a TS obce - ZO 
jednohlasně souhlasí

 provést opatření proti uklouznutí u vchodů do čp.169 
pro další zimy

 pan Muchka seznámil ZO s vizí zapojit mládež 
v obci do sportu, hasičského dění a dalších aktivit

13. duben 2015
 Kontrola usnesení z minulých zasedání ZO.
 Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi 

zasedáními.
 Stav a průběh akcí v obci v roce 2015, příprava akcí 

pro roky další.
 Projednání výsledku kontroly hospodaření obce a 

závěrečného účtu za rok 2014.



 Zpráva o činnosti Správy majetku obce za rok 2014.
 Kulturní akce na 04 – 09/2015 a stav jejich přípravy.
 Zpráva školských zařízení MŠ a ZŠ o průběhu 

školního roku  2014/15.
    Různé:

 informace o práci MěPolicie Chodov v obci za měsíc 
březen 2015 – viz svodka

 odsouhlaseny rozpočtové změny, které byly 
předloženy účetní paní Šubrtovou a jsou přílohou 
zápisu

 informace tajemnice paní Pickové o průběhu prací na 
nové ÚPD dokumentaci obce

 prázdniny v místní MŠ proběhnou letos od 13.7. do 
10.8.2015, mimo provoz bude i kuchyně a nebude 
možnost nákupu obědů pro důchodce v uvedené 
době

 otázka 27. a 28.4.2015 – výluka proudu v celé obci 
vždy od 7.30 – 16.00

 odstávka tepla a TUV bude v letošním roce 
v době od 6. – 17.7.2015,obec využije této odstávky 
k opravě potrubí, revize výměníkové stanice a dále 
fasády výměníkové stanice 

 tajemnice paní Picková podala informaci o 
pracovnících na výkon VPP u obce a informovala, že 
další budou  přijati po odchodu stávajících

 žádost o sponzorský dar Gymnázia Cheb na realizaci 
akce „ Dějepisná soutěž studentů gymnázií ČR a 
SR“- jednohlasně odsouhlasen sponzorský dar 
2 000.- Kč

 poděkování střediska výchovné péče Myslbekova 4 
,Karlovy Vary a přání k velikonocům za poskytnutí 
daru

 seznámení s dopisem a plakáty k uveřejnění, od 
veřejného ochránce práv paní Anny Šabatové

 seznam.cz – bezplatná smlouva o spolupráci 
s uvedenou firmou v oblasti turistiky a památek 
v obci

 navýšení odměn zastupitelům o 3,5% od 1.4.2015, 
dle nařízení vlády č.52, ze dne 16.března 2015

 převod parcely č.449/7 na výstavbu RD do osobního 
vlastnictví panu T.Střimelskému, Vintířov 143 a 
parcel 449/15 a 32 panu Kořánovi, Chodov,
Jiráskova 776

 dopis náměstka hejtmana KK ze dne 1.4.2015, ke 
stavu silnic II. a III. třídy v naší obci – starosta 
zpracuje a odepíše

 informace starosty o návštěvě prezidenta ČR v 
karlovarském regionu ve dnech 13. – 15.4.2015

 žádost stavebníků o možnost zřízení vodovodního 
řadu pro budoucí přípojky, na stavebních parcelách 
za stávajícími zahradami RD, po pravé straně 
směrem na Chodov

 provést úpravy zničených předzahrádek u 
polyfunkčních domů směrem k Ružbackým

 pan Trska – připomínka k ohřevu TUV v čp.160-
161- prověřit

 návrh zastupitelů na ocenění občanů obce pana 
Norberta  Krejčího a Petra Vystrčila

 pan Rychvalský – zvážit otázku zabudování 
zpomalovacích retardérů ve spodní staré části obce

 odsouhlasen jednohlasně přechod užívacího práva 
obecní garáže pod čp.172 na paní Zitu Venhodovou, 
Vintířov 157 /původně byla garáž psána na pana 
Venhodu/

 jednohlasně odsouhlasena směrnice 1/2015 –
sociální fond pro pracovníky obce

 prodloužena smlouva na pronájem nebytových 
prostor na dobu neurčitou v čp.183 pro paní 
Klášterkovou

                 

          Informace o činnosti MěPol. Chodov na katastru obce v roce 2014. 

Starosta obce pan Ošecký přivítal na půdě OÚ velitele MěPol.Chodov pana Staňka, který byl společně se starostou a 
místostarostou města Chodov pozván na  jednání ZO, k vyhodnocení působení této složky, na základě mandátní smlouvy,  
na katastru naší obce za rok 2014. Podklady k vyhodnocení obdrželi všichni zastupitelé v materiálech k zasedání 
společně se svodkou. Poté se ujal slova pan Staněk, který přednesl zprávu o činnosti uvedené složky za rok 2014. Ve své 
zprávě se zmínil o personálním stavu  jednotky a její struktuře, o prevenci ,stavu techniky, problematice odchytu 
toulavých psů a o způsobu hlídkové činnosti. Kladně zhodnotil spolupráci s územním odborem policie ČR v Chodově a 
veterinární ordinací paní MVDr .Novotné. V rámci tohoto setkání došlo potom k diskuzi kolem projednávaných 
záležitostí. Byla probrána i záležitost obecního  kamerového systému a jeho přenosu na dispečink MěPol. Chodov, 
k čemuž v dohledné době zatím nedojde. Byl probrán nárůst přestupkové činnosti v obci oproti uplynulým dvěma rokům. 
Připomínky byly k parkování zejména dodávek na sídlišti, ale i ostatních automobilů mimo vyhražená parkoviště. 
V závěru diskuze potom starosta pan Ošecký poděkoval za dosavadní činnost v obci a doufáme, že spolupráce bude 
nadále na dobré úrovni nejen s MěPol.Chodov, ale i s MěÚ Chodov zejména v oblastech společného zájmu, na řešení 
prostoru místní vodárny, procházkových tras, cyklotras a  odpočinkových míst.
                                                                                                                                                            Starosta obce 
                                                                                                                                                               Jiří Ošecký



                                       Činnost bytové správy za rok 2014

K 31.12.2014 má Obec Vintířov ve správě 234 bytových jednotek, z toho je 176 bytů v osobním vlastnictví 
a 58 bytů v majetku Obce Vintířov, dále byt správce v MŠ Vintířov a ubytovna č.p. 179 ve Vintířově.
Přibyla jedna bytová jednotka na č.p. 72, která vznikla z původní prádelny a části chodby a do užívání byla předána k 
1.10.2014. 
Dvě bytové jednotky z roku 2013,  po rekonstrukci objektu č.p. 111 (technické služby), zatím nejsou evidovány, nebyly 
předány k užívání. 

Byty v majetku obce.
V roce 2014 se podařilo prodat poslední bytovou jednotku na sídlišti do osobního vlastnictví, č.p.155, byt č.8.

Pohledávky v nájemních bytech činí částku  887.583,50 Kč. Oproti loňskému roku je dluh vyšší o 9.921,50 Kč.

Jsou to převážně pohledávky staršího data - za nájem, zálohy a služby spojené s bydlením, nedoplatky z vyúčtování, 
náklady řízení a náklady za opravu bytu, které měl uhradit nájemce. 
Částky jsou většinou odžalované, ale ve většině případů bohužel nevymahatelné.

Nové pohledávky nejsou vysoké, většinou se jedná „pouze“ o vynechání jedné nebo dvou plateb.
Nájemcům byla zaslána upomínka. Své pohledávky zatím  neuhradili, ale na všech bytech je kauce, která může být 
použita pro úhradu dluhu a v případě špatné platební morálky nebude nájemcům  prodloužena nájemní smlouva.

Byty ve správě Obce Vintířov - Společenství vlastníků jednotek ve Vintířově (SVJ). 
Obec Vintířov má ve správě stále 9 společenství vlastníků jednotek (dále jen SVJ).
Vedeme jim  podvojné účetnictví, zajišťujeme  pravidelné  revize, požadované opravy, dohlížíme na platební morálku 
jednotlivých vlastníků bytů vůči SVJ, atd..
Platební morálka členů SVJ se zhoršuje, část z nich požádala o insolvenci, která je bohužel pro SVJ nevýhodná. Pokud 
dlužník uhradí jen určité procento svých pohledávek, zbytek za něj uhradí SVJ, resp. ostatní vlastníci. 
Další pohledávky se většinou řeší ve spolupráci s předsedy SVJ a to hlavně splátkami. Při nedodržení splátek pak soudní 
cestou.

Vůči Obci Vintířov nemá žádné ze SVJ pohledávky po splatnosti.

Vintířovská teplárenská a majetková s.r.o.. 

Cena tepla za rok 2014 byla vykalkulována dle skutečných nákladů na 435,37 Kč/ GJ s DPH.
Nízké ceny za GJ se podařilo dosáhnout hlavně celkovou rekonstrukcí výměníkové stanice v roce 2013 
a  dále minimálními  náklady na opravy a údržbu rozvodů tepla a teplé vody.

Předběžná kalkulace ceny tepla pro rok 2015 je 494,35 Kč/GJ s DPH.

Počet odběratelů tepla a teplé vody zůstává beze změny: 9 společenství vlastníků, SBD Rozvoj Sokolov, 
MŠ Vintířov, ZŠ Vintířov a Obec Vintířov (byty a nebytové prostory).                              
                                                                                                                           Jana Češková
                                                                                                                                           Odbor správy majetku obce        

Odstávka tepla a TUV bude v letošním roce v době od 6. – 17.7.2015.         
                                                                                                                                       

         Zpráva o průběhu školního roku 2014/15 v zařízeních obce MŠ a ZŠ

Na veřejném zasedání ZO, které se konalo dne 13. dubna 2015 seznámily  ředitelky obou školských zařízení přítomné se 
zprávou o průběhu školního roku 2014/15. Starosta pan Ošecký požádal paní Štafkovou, ředitelku MŠ o  zhodnocení 
téměř uplynulého školního roku a dále i ředitelku ZŠ Mgr. Kokešovou. Ve svých zprávách paní ředitelky podchytily 
veškeré dění v těchto zařízeních za hodnocené období. Ředitelky odpověděly přítomným na položené dotazy. Starosta 
pochválil dobrou činnost v obou školských zařízeních a i zapojení dětí ZŠ do praktické činnosti, jejíž výsledkem je 
úprava předzahrádky před ZŠ. Požádal o spolupráci školských zařízení při náboru dětí do místních zájmových spolků.



                        Návrh zápisu do kroniky obce za rok 2014

Dne 19. března na ZO přednesla návrh zápisu do kroniky přítomným, tak jako každoročně kronikářka obce paní Věra 
Svobodová, která svým přístupem k této důležité práci opět potvrdila, že události za loňský rok byly věrohodně 
podchyceny do obecní kroniky a budou sloužit příštím generacím. K dění za uplynulý rok nebylo ze strany zastupitelů, 
až na drobné připomínky příliš emotivního pojetí některých pasáží, připomínek a po doplnění komentáře byl 
přednesený materiál schválen. Starosta paní Svobodové poté za pečlivý přístup k této záležitosti poděkoval a 
zdůraznil, že nejenom zápisy do kroniky ale i pečlivě vedená fotodokumentace a video dokumentace k většině událostí 
v obci, by měla sloužit příštím generacím. Taktéž ze strany zastupitelů nebylo připomínek proti zpracování dalších 
dokumentů historie obce za roky 2004 – 2014, které budou navazovat na již zpracovaný dokument, který je nazván 
„Vintířov v proměnách času“ a jsou vněm obsaženy roky 1990 - 2003. 

                         Rozbor hospodaření obce Vintířov za 01 – 12/2014

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 rok 2014. 
Přezkum hospodaření naší obce za rok 2014 byl proveden auditorem panem ing. Grossem a tento byl ukončen v závěru 
měsíce března 2015 a projednán se starostou, místostarostou a tajemnicí dne 25.3.2015. Na základě výsledků kontroly 
hospodaření byl na zasedání ZO v dubnu projednán závěrečný účet obce.
   Pokud se týká příjmů za hodnocené období roku 2014, tak zde jsme vybrali celkem 35 068 068.- Kč. Nejvíce naší 
kasu naplnila položka za uložení odpadů, která činila 7,9 mil.Kč, dále potom daň z nemovitosti 9,3 mil Kč a na sdílených 
daních jsme celkem obdrželi od FÚ 11,6 mil.Kč. Obdrželi jsme také dotace od kraje a státu, a jednalo se o dotace na 
výkon státní správy, příspěvek od úřadu práce na zaměstnance pro výkon VPP a příspěvek na volby ve výši 1,07 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 rok 2014 prostředky v celkové výši 30 125 507.- Kč. Nejvíce, 13,13 mil. 
Kč, jsme vynaložili na stavby v loňském roce realizované, dále na PD připravovaných staveb. Dále na provoz MŠ a ZŠ 
jsme převedli těmto našim příspěvkovým organizacím celkem 2,33 mil.Kč. Na provoz bytového hospodářství, odvoz 
komunálního odpadu, péči o vzhled obce, činnost technických služeb, veřejného osvětlení, péči o sportovní zařízení v 
obci a další jsme vynaložili za rok 2014 cca 4,8 mil.Kč. Výdaje na platy a odvody sociálního a zdravotního pojištění pro 
pracovníky obce činily cca 6,6 mil. Kč a výdaje na odměny zastupitelů cca 0,7 mil.Kč. Náklady na energie a pohonné 
hmoty činily za hodnocené období celkem 2,37 mil.Kč. Za příspěvek na dojíždění žáků do okolních škol je potěšující, že 
od loňského roku je tento poplatek na neinvestiční náklady změnou školského zákona zrušen, což znamená pro naší obec 
úsporu cca 450 tis. Kč za rokem. Za činnost MěPol. Chodov jsme vynaložili v roce 2012 cca 414 tis. Kč.
   Při celkovém hodnocení období roku 2014 je možno říci, že pro nás tento rok skončil dobře a je reálný předpoklad  na 
úspěšné zvládnutí všeho, co jsme si vytyčili pro rok 2015. Předpoklad přebytku z hospodaření za rok 2014 se naplnil. Při 
tomto vývoji bychom měli mít pro rok 2015 na nové investice cca 30 mil. Kč. K 31.12.2014 jsme měli na běžném účtu u 
KB Sokolov 11 227 416,56.- Kč, na spořícím účtu 10 354 647,71.- Kč a dále máme od listopadu 2012 nakoupené 
státní spořící dluhopisy za 2 mil. Kč na dobu do 31.12.2015. Máme vedený i účet u ČNB, kam nám chodějí 
případné dotace  ze SR a na tomto účtu je k 31.12.2014 uloženo 637 819,69 Kč. Uvedená skutečnost napovídá, že 
budeme mít zajištěno financování připravených akcí na rok 2015. Po provedené inventarizaci majetku obce 
k 31.12.2014, činí hodnota majetku obce 381 551 055,38 Kč. 

Informace o  uzavírce silnice přes naší obec

Sokolovská časovka O pohár starosty města Sokolov – 8 . ročník                                                                 
Ve  dnech  27. a 28. června se uskuteční již VIII. ročník silničního závodu v časovce jednotlivců o „ Pohár starosty města 
Sokolov, jehož pořadatelem je oddíl CYKLO TEAM KILLI Sokolov, za finanční podpory města Sokolov a 
Karlovarského kraje. V sobotu 27.6.2015 se závod jede jako MČR Masters  v časovce jednotlivců a bude naší obcí 
projíždět v čase od 1400- 1600 hodin a v neděli  se závod jede jako MČR Masters  v časovce dvojic a bude naší obcí  
projíždět v čase od 1100- 1300hodin. Vzhledem ke konanému závodu budou v těchto časech uzavřeny komunikace 
III/1812 od křižovatky silnice III/21028 po vjezd do areálu Liapor Vintířov a silnice III/ 21028 od křižovatky se silnicí II/ 
210. Jedná se tedy o cestu od železničního přejezdu od Staré Chodovské směrem na Sokolov, přes Velkolom Jiří. 



                                     Provozní řád sběrného místa

Umístění: areál u domu č.p.111 (objekt u sídliště) a areál sběrny surovin č.p.186.

Majitel zařízení:
Obec Vintířov
Zastoupená starostou obce Jiřím Ošeckým
Vintířov č.p.62
IČO: 00259 641

Odpovědná osoba na stanovišti: Tokár Vilém (č.p.111) a Mühlhauser Martin (č.p.186).

Důležitá telefonní čísla:
Hasiči 150
Záchranná služba 155
Policie 158
Obecní úřad 352 665 416

Provozní doba stanoviště:
Pondělí a středa od 14:30 - 17:00 hod.
Sobota od 9:00 - 11:30 hod.

Sběrné místo je určeno pouze pro fyzické osoby, které jsou přihlášeny k trvalému pobytu v obci Vintířov a mají zaplacen 
poplatek za odvoz odpadu.
Ve sběrném místě se ukládají pouze velkoobjemové složky komunálního odpadu, které nepatří do nádob na směsný 
komunální odpad, jako např.: koberce, nábytek, matrace, atd. Zvlášť se zde třídí a ukládá  biologický odpad (tráva, listí, 
větve, hnůj), železný odpad a pneumatiky.

Ve sběrném místě č.p. 111 lze bezplatně také odevzdat vysloužilé elektrozařízení a to jak fyzickými tak právnickými 
osobami bez nutnosti trvalého pobytu v obci Vintířov.
Je zde umístěn tzv. E-domek firmy ASEKOL, do kterého lze ukládat použité televizory, radia, monitory, výpočetní 
techniku, spotřební elektroniku, akumulátory a jiné.
Dále je zde místo zpětného odběru firmy ELEKTROWIN,  kde lze odevzdat velké a malé domácí spotřebiče (ledničky, 
pračky, vysavače, mikrovlnné trouby a jiné) a také elektrické nářadí a nástroje (vrtačky, brusky, sekačky a jiné), zářivky, 
domácí elektrospotřebiče a jiné).
Také je zde místo zpětného odběru firmy EKOLAMP, kde můžete odevzdat trubicové zářivky, úsporné zářivky a 
výbojky.
POZOR: veškeré elektrozařízení musí být kompletní!!!

Nevybírá se:
nebezpečný odpad (oleje, barvy, akumulátory, chemikálie, a jiné). Tento odpad bude i nadále svážen 2x ročně ze 
stanovených míst v obci.
stavební odpad (suť, zdivo, beton a jiné). Tento odpad lze odvést přímo na skládku SUa.s.,p.n. ve Vřesové nebo domluvit 
odvoz u Chotes Chodov s.r.o. na tel.:352 352 402.

Ceník:
Pneumatiky: Motocyklové         1ks/20,-Kč

          Osobní          1ks/25,-Kč
          Dodávkové ,,C“  1ks/60,-Kč

Ostatní komodity: zdarma

Odpovědná osoba je oprávněna vyzvat občana k předložení občanského průkazu z důvodu zjištění místa bydliště.
Ukládání odpadu je prováděno přímo zákazníky. Odpady budou tříděny do příslušných kontejnerů dle druhu a pokynů 
odpovědné osoby stanoviště.
Ukládání odpadu před stanovištěm a jeho okolí je zakázáno!!!

Celý objekt je střežen kamerovým systémem!!!

Ve Vintířově dne 1.6.2015.



                                            Ze školských zařízení

                                                               Mateřská škola

ZE ŽIVOTA NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zpráva ze zápisu dětí do MŠ Vintířov

Ve dnech 20.- 21.4.2015 se uskutečnil v naší mateřské škole zápis dětí pro školní rok 2015/16.
Zákonní zástupci přihlásili celkem 18 dětí. Z toho 16 dětí má trvalé bydliště v naší obci Vintířov.
Protože nebyla naplněna kapacita možných přijatých dětí s hlavním kritériem trvalého bydliště v obci Vintířov, byly 
všechny děti / i přespolní/ přijaty k docházce do mateřské školy Vintířov.
Seznamy přijatých s registračními čísly byly vyvěšeny v termínu 20.5.2015.
Pro školní rok 2015/16 bude docházet celkem 51 dětí.        
Všechny zaměstnankyně mateřské školy se těší na nové malé předškoláčky. Tak v září na shledanou!

Dne 6.5.2015 se v sále U Kahanu uskutečnilo veřejné vystoupení dětí z mateřské školy ke Dni matek.
Děti z obou tříd předvedly dramatické pásmo motivované pohádkou „O Červené Karkulce“.
Sál byl toho dne naplněn nejen maminkami, ale též nejbližšími příbuznými dětí a dle potlesku můžeme soudit, že se 
vystoupení líbilo.

Akce pro děti naší MŠ do konce škol. roku
Oslava MDD / 1.6.2015/
Školní výlet do ZOO Chomutov /  16.6.2015 /
Poslední zvonění předškoláků – pasování na školáky / 24.6.2015 /

Provoz MŠ v době letních prázdnin
Od 29.6. – 10.7.  a od 10.8. -31.8.2015 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 13.7.2015 do 7.8.2015 BUDE MŠ a ŠJ VINTÍŘOV UZAVŘENA.

Děkujeme všem rodičům za pochopení a přejeme jim i dětem krásné prosluněné letní dny plné příjemné rodinné 
pohody.

Poděkování a přání krásné dovolené patří též zastupitelům Obce Vintířov v čele s panem starostou p. J.Ošeckým. 
Děkujeme všem za podporu, spolupráci a vstřícnost při řešení veškerých problémů.

KRÁSNÉ PRÁZDNINY A ŠŤASTNÝ NÁVRAT Z DOVOLENÉ VŠEM PŘEJE ZA CELÝ KOLEKTIV          
MŠ VINTÍŘOV 

                                                                                                                  Zdeňka Štafková, ředitelka MŠ
                                                                                                       
                                                              

                                                                        Základní škola

Soutěž ve sběru kaštanů a starého pečiva

Každoročně se na naší škole koná soutěž ve sběru kaštanů a letos jsme přidali i soutěž ve sběru starého pěčiva. V pátek 
23.1.2015 tyto soutěže přišli vyhodnotit myslivci z loveckého sdružení MS Lověna pan Petr Pesinger a pan Milan Štafek. 
Kromě vyhodnocení kaštanů, pasování na nejlepšího sběrače a samotné besedy,  si děti zahrály hru ,,Po stopách 
zvířátek". Cílem bylo hledat po škole zajímavé indicie a přiřazovat k vybraným ukazkám zvířat. Děkujeme dětem a 
rodičům, kteří pomáhají zvířátkům přečkat zimu a myslivcům, na které se budeme opět těšit příští rok.
                                                                                           
                                                                                                                  Zpracovala Mgr. Petra Šimková



„Expedice“ Horní Blatná
„Takto jsme nazvali náš třídní výlet do Horní Blatné, kterého jsme se zúčastnili my „druháčci a třeťáčci“ a aby se 
neřeklo, vzali jsme s sebou ještě naše třídní učitelky, paní asistentku, mamku Viktorky Čejkové a taťku Kačky Vitnerové 
.“ Nějak takto by možná začínal článek někoho z dětiček, které se našeho výletu zúčastnilo. Také by asi napsalo, že 
jsme celé dny strávili parádními výlety po okolí, jeden den jsme navštívili bazén, další den hledali poklad, stále trajdali 
po lesích, hráli si na hřišti vedle chaty, pozorovali vyhřívající se zmiji, prošli stezkou odvahy, opékali vuřty, večer fandili 
našim hokejistům, … . Prostě, prožili jsme krásné tři dny v Krušných horách, kdy nám po celou dobu svítilo sluníčko, 
užívali si pohodičky a krásy tamní přírody. „Teda, alespoň doufám, že by to takto to „dítko“ napsalo.“
  A nakonec jednu příjemnou „oficialitku“. Moc děkujeme paní Roulichové a panu Vitnerovi za velkou pomoc, 
rodičům, kteří se za námi přijeli podívat a přivezli spoustu dobrot a hlavně dětičkám, které byly naprosto úžasné a díky 
tomu jsme si to mohli užít i všichni my, kteří jsme tam jeli „jen jako ty třídní učitelky, paní asistentky, mamky a 
taťkové“.

       Za učitelský sbor Mottlová Klára

Okresní soutěž v recitaci
Na naší škole je již letitou tradicí pořádání recitační soutěže, ze které vybíráme ty nejlepší recitátory. Ti postupují do 
Okresního recitačního kola v Sokolově a pokud se „zadaří“, postupují dále i do Krajského kola v Karlových Varech. 
I přesto, že postup do „ Karlových Varů“ tento rok nevyšel, patří veliké poděkování recitátorům Haničce Podroužkové, 
Lukymu Nedvědovi, Jiříku Nesměrákovi, Kubovi Kecseiovi, Danče Tóthové, Štefanu Cinovi a Zuzce Smolíkové za 
úspěšnou reprezentaci naší školy.
                                                                                                                    Za učitelský sbor Mottlová Klára

Výlet do Jáchymova
Dne 21.5.2015 se naše děti do školy velmi těšily. Namísto běžné výuky je totiž čekal školní výlet. Tentokrát jsme zavítali 
do nedalekého Jáchymova. Zde jsme navštívili Muzeum Královská mincovna, kde jsme byli poutavou formou seznámeni 
s historií tohoto hornického města.
Žáci viděli ukázku ražení mincí a vyslechli si také pověsti vztahující se k těžbě stříbra.
Smutně na nás dýchla atmosféra poválečného období, spjatá s osudy politických vězňů.
Následoval výstup k samotné Štole č.1 a následně její vlastní prohlídka. Rázem jsme se ocitli 100 metrů pod zemí a 
myslím, že nikdo z nás bývalým horníkům příliš nezáviděl.
Přestože prohlídka štoly s poutavým výkladem nás velmi zaujala, rádi jsme opět spatřili denní světlo a nadýchli se 
čerstvého vzduchu.
                                                                                                                    Mgr. Marcela Kokešová, ŘŠ

Modernizace vybavení školy
Ve školním roce 2014/2015 byly zakoupeny 2 nové interaktivní tabule a zároveň byl realizován nákup notebooků k těmto 
tabulím. Moderní informačně komunikační technologie jsou u žáků velmi oblíbené a přispívají ke zkvalitnění a 
zefektivnění vzdělávání.                                                                
                                                                                                                   Mgr. Marcela Kokešová, ŘŠ

Plánované školní akce
1. 6. 2015 Oslava Dne dětí
25.6.2015 Poslední zvonění žáků 5. ročníku
26.6.2015 Ukončení školního roku 2014/2015 – předání vysvědčení
1. 9. 2015 Slavnostní zahájení nového školního roku 
                                                                                                                   Mgr. Marcela Kokešová, ŘŠ

Oznámení o udělení ředitelského volna            
Ředitelka ZŠ Vintířov vyhlašuje
dne 29.6.2015 – 30.6.2015 z organizačních důvodů                            
                ředitelské volno  
V době ředitelského volna bude ŠD uzavřena.
Vysvědčení bude předáno dne 26.6.2015.

                                                                                                   Mgr. Marcela Kokešová, ŘŠ



Fimfárum
V úterý 28. 4. 2015 jsme vyjeli na divadelní představení 
Fimfárum - Lakomá Barka od Jana Wericha. Tentokrát 
jsme zavítali do divadla v Sokolově, kde nás očekávali 
herci z Divadla Cheb.
Cestou z autobusu jsme drobátko promokli, ale všichni 
mi dají určitě za pravdu, že tohle představení za to 
opravdu stálo.
     Děti hned po vstupu do divadla zaujaly sedačky a 
než představení začalo, prozkoumávaly, co vše se s nimi 
dá vyvádět. Když však herci nastoupili na scénu, na 
sedačky se zapomnělo. Představení trvalo 70 min., 
vynikalo nádherně propracovanými kulisami, skvělými 
hereckými výkony a krásnou hudbou. Od začátku až do 
konce se děti smály a tleskaly, všechny nás to vtáhlo do 
děje.
     Děti i učitelky se shodly na tom, že je to po dlouhé 
době opravdu, ale opravdu moc krásné představení.

                                       Zpracovala: Jitka Drofová                                                                                                         

Čtenářská soutěž
Letos, 15.dubna 2015 naší čtenářskou soutěž provázela 
královna Kleopatra a celá akce proběhla v egyptském 
duchu. Kromě samotné soutěže o nejlepší čtenáře si 
soutěžící měli možnost vytvořit mumii a pracovat na 
interaktivní tabuli, kde byly připravené  hry , projekty 
spojené s Afrikou a samotným Egyptem.  Na 1.místě se 
umístili: v 5. třídě Zuzana Smolíková, ve 4.třídě 
Maxmilián Maxant, ve 3. třídě  Tereza Kotová, ve 
2.třídě Tereza Vozabulová, v 1.třídě Patrik Chaloupek. 
Všem čtenářům gratulujeme             

                                               

Akce „ Děti šetří přírodu“
Žáci  4. třídy navštívili akci pořádanou Domem dětí a 
mládeže v Chodově  ,,Děti šetří přírodu". Cílem bylo, 
aby si žáci osvojili informace o třídění odpadu, 
nakládáním s ním, jeho cestou po roztřídění a zároveň i 
čištění vody v čističce odpadních vod. Navštívili jsme 
Sběrný dvůr v Chodově a skládku na Vřesové. 
Vzhledem k tomu, že naši žáci odpad pravidelně třídí od 
1. třídy a realizujeme na škole různé projekty k této 
problematice  ,,Den vody“ a  ,,Den Země“ hodnotím 
tuto akci spíše jako upevnění poznatků, již získaných.

                                              Mgr. Petra Šimková
                                                                                                                               

Přírodovědná soutěž
v Královském Poříčí
Dne 18. května se děti ZŠ zúčastnily přírodovědné 
soutěže, která prověřila děti z vědomostí a poznatků o 
přírodě.
Děti poznávaly jednotlivé stromy, lesní zvířata a 
v závěru proběhla i sportovní soutěž.
Odměnou nám bylo třetí místo s dortem. Na památku 
děti dostaly účastnický list a drobné dárky.
Poděkování žákům za vzornou reprezentaci naší školy.

                                Zpracovala: Jana Plechatová                                         
                                  asistentka pedagoga

                                                          Mgr. Petra Šimková

5.5.  NÁVŠTĚVA  DENNÍHO STACIONÁŘE MATEŘÍDOUŠKA  OČIMA DĚTÍ- NÁVŠTĚVNÍKŮ  
ZE 3. ROČNÍKU

Šli jsme se podívat na děti, jak zpívaly. 
Očekával jsem, že to bude krása a splnilo 
se to.
Kuba Kecsei, 3. ročník

Na vystoupení ke dni matek do 
Denního stacionáře Mateřídouška 
jsme šli proto, abychom měli radost.  
Vystoupení připravili pro maminky, 
aby byly šťastné. Očekávali jsme, že 

budou všichni brečet. Bylo to v moc hezkém prostředí. 
Andy  Zimmermannová, 3.ročník

V úterý jsme navštívili centrum 
Mateřídouška v Chodově. Děti nám 
moc pěkně zazpívaly. Paní  
vychovatelky  pouštěly ukázky 
z filmů a  z pohádek. Účinkující nás  

doprovázeli  na klávesy, ozvučná dřívka a kytaru. Paní 
ředitelka stacionáře nás provázela celým vystoupením. 
Nakonec všem poděkovala a pozvala nás na listopadové  
25. výročí k založení stacionáře. Venku bylo pro nás 
připraveno velmi dobré pohoštění. Koláč pekly klientky 
stacionáře.  Tato návštěva nás všechny moc potěšila a 

těšíme se na listopadové výročí.   Naty Weissová, 3. 
ročník

Po kulturním vystoupení  v úterý 5.5. v 
Mateřídoušce jsme se vypravili na prvoukové  

pátrání dle plánku chodovskou dendrologickou 
stezkou:
Dendrologická stezka je o nauce o 
stromech a dřevinách. Zrealizoval ji 
učitel  Jan Merunka z 1. ZŠ 
Komenského. Procházeli jsme  dle 
plánku parkem u pekárny,  u 
polikliniky, u DDM, u knihovny a 
na starém náměstí. Měli jsme 

s sebou pracovní listy, do 
kterých jsme psali čísla 
k obrázkům. Bylo to pěkné a 
zajímavé, moc jsem se  tam 
dozvěděla, například i to,  jak 
vypadá list dřezovce trojtrnného 
či plod temnoplodce  
černoplodého.  A velmi mě 
překvapil strom, který je z jiného světadílů, a byl 
v parku v Chodově. Bylo to nádherné.   Viky  Čejková, 
3.ročník



Ve čtvrtek 7.5.  proběhlo na 
hřišti okrskové kolo McDonald´s 
Cupu  v minikopané. Hřiště bylo 
poskytnuto hlavnímu 
organizátorovi okrskového kola  
ZŠ Nové Sedlo.
Vše  bylo  poněkud  velmi  

narychlo, ale díky ochotě pana Vystrčila, pana Muchky 
z OÚ, pana Kopřivy,  pracovníků technických služeb, se 
to podařilo zvládnout. Velmi jim ještě jednou 
děkujeme.  

Měli jsme nejmladší tým, který pilně trénoval v rámci 
sportovních her. Pravidelně nám pomáhali  trenéři  

pan Kot a K. Čepila. Velmi jim 
za dobrovolně strávený čas a 
energii děkujeme.
Tým, který reprezentoval  naši ZŠ 
nasbíral své první zkušenosti 
z turnajového zápolení. Fotbalistky 
a fotbalisté si vedli  statečně, 

houževnatě a bojovali z plných sil.
Bylo velmi příjemné  pozorovat,  jak hřiště ožilo díky 
mladým sportovcům  z Chodova, Vintířova a Sedla. 
Děkujeme fanouškům za podporu a příjemnou   kulisu.

Myslím, že je velká škoda,  pokud je v obci takové  fotbalové sportovní zázemí, aby  jej děti pravidelně nevyužívaly.
Pan Vystrčil zve děti (6-12 let),  které mají zájem o fotbal, každou středu  od 16:00 na tréninky (fotbalový nábor). 
Pravidelné sportovní aktivity a radost z nich jsou výtečnými pomocníky pro veselý a zdravý  život…
Za kolektiv ZŠ Simona Chaloupková

P o d ě k o v á n í
V závěru školního roku 2014/2015 bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům ZŠ Vintířov za 
jejich celoroční velmi pečlivou a nelehkou práci.
Zároveň děkuji zaměstnancům MŠ a ŠJ, místním organizacím i členům školské rady za 
spolupráci s naší školou.
Mé poděkování patří také našemu zřizovateli – OÚ Vintířov za ochotu a vstřícnost při 
zajišťování provozu školy.

Všem našim žákům i občanům Vintířova přeji krásné léto plné sluníčka a pohody.                                               
                                                                                     Mgr. Marcela Kokešová, ŘŠ

Zájezd občanů do oblasti „ Jižních Čech“

Jižní Čechy
Třídenní zájezd pro občany obce.

Kraj svou krásou 
překvapí každého 
návštěvníka. Kdo přijede 
za historickými 
památkami pochopí, jak 
osvícené a bohaté musely 
být šlechtické rody a jak 

vynikající umělci a řemeslníci zde žili. Zanechali zde 
nespočet památek – starobylá města, renezanční zámky, 
kláštery i zajímavé technické stavby. Jen část tohoto 
bohatství lze navštívit během našeho výletu. 
Prohlédneme si Český Krumlov s nádherným zámkem, 
klášter ve Vyšším Brodě, nejvýše položený hrad Vítkův 
kámen s krásnou vyhlídkou do Čech a Bavorska a 
z nových staveb pak přehradu Lipno a zajímavou Cestu 
korunami stromů.

Program : 

sobota 26.září 2015

6.45 přistavení autobusu

7.00 odjezd z Vintířova

11.30 České Budějovice,polední přestávka

14.30 Český Krumlov, prohlídka zámku

17.00 Vyšší Brod, ubytování

neděle 27.září 2015

9.30 Lipno, Cesta korunami stromů

14.00 Vítkův kámen

15.30 Čertova stěna

17.00 Vyšší Brod

pondělí 28.září 2015

10.00 Vyšší Brod, prohlídka kláštera

12.30 České Budějovice, polední přestávka

18.00 Návrat do Vintířova

Cena zájezdu činí 1.500,- Kč na účastníka. V ceně 

zájezdu je doprava, ubytování, polopenze, pojištění, 

průvodcovské služby a vstupné do navštívených 

objektů. Přihlášky na Obecním úřadě Vintířov, kancelář 

č. 6, p. Picková, od 15. června 2015 od 15:30 hod.



                           Výroční zpráva TJ Baník Vintířov za rok 2014

Naše TJ Baník Vintířov v současné době sdružuje dva sporty – fotbal a stolní tenis.

Fotbal
Fotbalový oddíl má k 31.12.2014 55 členů a dalších 6 hráčů na hostování. Do tohoto počtu jsou započítáni hráči dospělé 
kategorie a mládež, funkcionáři i bývalí hráči Baníku. V soutěžích máme dvě družstva – muži hrají 1.A třídu 
Karlovarského kraje a mladší žáci okresní přebor Sokolovska.

Muži                                                                                                                                                                                                                 
Začátek roku patřil  neodmyslitelně zimní přípravě, kterou jsme i díky příznivému počasí absolvovali celou na našich 

sportovištích bez potřeby někam dojíždět. Přípravu jsme si zpestřili účastí na zimním turnaji v Královském Poříčí, který 
jsme bez porážky vyhráli. Kvalitní příprava přinesla i zlepšené výkony v jarní části 1.A třídy. Družstvo mužů obsadilo 
v soutěžním ročníku 2013/14 1.A třídy Karlovarského Kraje 4. místo a jen těsně mu unikla účast v baráži o postup do 
krajského přeboru. Ze 24 utkání 13x zvítězilo, 4 utkání skončila remízou a 7x prohrálo a při skóre 55:40 získalo 45 bodů.                       
Po krátké přestávce začala příprava na nový ročník 1.A třídy s cílem navázat na jarní výkony. Ne vše bylo v přípravě 
ideální, hlavně co se týče tréninkové účasti a tak umístění po podzimu můžeme považovat za malý zázrak. Po podzimní 
části ročníku 2014/15 je naše mužstvo na 2. místě tabulky 1.A třídy, když ze 13 utkání 7x zvítězilo, 3x remizovalo a 3x 
prohrálo a při skóre 36:23m získalo 25 bodů. S výkony a umístněním mužů v roce 2014 panovala opravdová 
spokojenost, která ovšem nemůže zakrýt i negativa. Jde především o vysoký průměrný věk týmu. Ale jsou zde kluci, 
kteří mají fotbal rádi a hrají ho srdcem, ale nemůžou hrát do sta let. Mladí u nás v obci jsou, ale nechtějí hrát, což může 
být v blízké budoucnosti velký problém pro náš dospělý fotbal. Nechci malovat čerta na zeď, ale realita je taková jaká je 
a výhled není opravdu veselý.

Žáci                                                                                                                                                                                                            
  Co se týká žákovské kategorie i zde je problém dostat děti vůbec na hřiště. Současné děti sportovat nechtějí a nemají 
potřebu se fyzicky vybíjet. Je to problém všech sportů, nejen fotbalu. Proto jsem rád, že máme alespoň pár dětí, které 
chtějí hrát fotbal. Situace se asi v nejbližší době a možná i v nejbližších letech nejeví optimisticky, což může mít 
negativní vliv na chod celého fotbalového oddílu. První akcí žáků v roce 2014 byl halový turnaj mladších žáků „ O pohár 
starosty obce Vintířov“ který se konal 15.března za účasti čtyř družstev. Naši žáci podali výborný výkon a celý turnaj 
vyhráli. Největší odměnou pro všechny byli dorty, které dostalo každé mužstvo. Nyní již krátce o působení žáčků 
v soutěži za minulý rok. Žáci obsadili v konečné tabulce ročníku 2013/14 okresního přeboru předposlední 6. místo, když 
z 36 utkání 8x vyhráli, 3x remizovali a 25x prohráli a při skóre 74:161 získali 20 bodů.  
                                                                                                                                                   Pavel Vašek, předseda oddílu                                                                                                 

Stolní tenis                                                                                                                                                                                                                                   
Oddíl stolního tenisu pod hlavičkou Baník Vintířov zahájil již svou čtvrtou sezónu. V této sezóně máme postaveno jedno 
mužstvo. Zatím jsme v tabulce na třetím místě, což na postup do krajského přeboru nestačí. Důvod je prostý neboť 
v okresním přeboru startují hráči, kteří se vrátili z Německa a tím jsou pro nás zápasy daleko těžší. Za náš oddíl hraje 
šestnáct registrovaných hráčů, z toho osm dětí. Plzeňský a Karlovarský kraj pořádá mnoho bodovacích turnajů, kterých 
se převážná většina našich hráčů zúčastňuje pod vedením pana Z. Kraky. I tuto sezónu přivezli děti spoustu medailí a 
bylo by jich více, kdyby děti i dospělé neskolila chřipka. Naši nejmladší borci Pepča Ludrovský a Pavlík Hančár 
postupují v žebříčku směrem nahoru. Na tom má velkou zásluhu Z. Kraka, který s nimi a s pomocí chodovského trenéra 
pana Malého velmi pilně trénují. Ve starších kategoriích se děti také zlepšují a na bodovacích turnajích sbírají cenné 
zkušenosti. Tam už se  výsledky a pinpongová zralost  ukazuje. Jen vydržet!!!  Přáli bychom si, aby se také zapojili 
rodiče dětí, neboť kolikrát děti nepřijdou a rodiče o tom ani nevědí. Mrzí nás nezájem některých rodičů. V jiných 
oddílech chodí rodiče na  tréninky, zápasy a vozí děti po turnajích. Někteří z nás dělají na směny a pak není nikdo, kdo 
by s dětmi jel. Tento přístup je stále na bodu mrazu. Na podzim se u nás v tělocvičně konaly dva bodovací turnaje, za 
které jsme byli do tenisového svazu pochválení. Líbilo se prostředí tělocvičny  a celková organizace turnaje, to je pro nás 
velkým přínosem. Další dva bodovací turnaje se budou konat v dubnu a v květnu v naší herně a tím bychom chtěli pozvat 
všechny sportovce, zdejší občany a fandy klubu. Naše herna je vybavena novými stoly, které samozřejmě zlepšily kvalitu 
tréninků, neboť někdy je velmi hojná účast a nebylo možno dostatečně trénovat. Za to jsme vděčni vedení TJ a obecnímu 
úřadu. Co nás ještě trápí je osvětlení tělocvičny, které je pro turnaje velmi důležité a stávající osvětlení občas nefunguje 
nebo se vypíná. Dále je špatně zatemnění z levé strany od vchodu do tělocvičny, prosvítají zde paprsky a dělají stíny na 
stolech. Jinak jsme velice spokojeni s přístupem obecního úřadu s veškerými poplatky, které je nutné zaplatit v rámci 
soutěží, registrací apod. Taktéž za přístup pana Vystrčila a doufáme, že spolupráce bude nadále dobrá. Rádi bychom naší 
základnu rozšířily jak o děti tak o dospělé. Snažíme se děti motivovat jak se dá, ale vydrží to jen chvilku, venku se udělá 
teplo a docházka je mizerná. Naším cílem je se probojovat do krajského přeboru a uděláme pro to vše. Na závěr bych 
chtěla poděkovat panu Z. Krakovi za jeho čas, který věnuje stolnímu tenisu a který nejvíc vozí děti po turnajích. Dále 
patří poděkování paní správcové Fečové za ochotu a přístup k včasnému zajištění tělocvičny a termínů pro turnaje, 
obecnímu úřadu a panu Vystrčilovi. Doufám, že se stolní tenis bude vyvíjet dál a členů bude jen přibývat.
Sportu zdar                                                     Kárníková Jitka, předsedkyně oddílu



Sport v obci

Stolní tenis
Tenisté v květnu ukončili soutěž okresní přebor pěkným 3. místem. Do nové sezóny 2015-2016 jsme odhodlání se 

poprat v silné konkurenci o postup do krajské soutěže. Trénovat budeme ještě v měsíci červnu. S mládeží našeho 
družstva jsme odehráli mnoho bodovacích turnajů v oblasti našeho a Plzeňského kraje, se střídavými úspěchy i 
neúspěchy. Herní projev je však viditelný. Na turnajích jsme se prezentovali v nových teplákových soupravách, za které 
velice děkujeme Baníku Vintířov. V naší herně se také v měsíci květnu odehrály dva pěkné turnaje v kategorii starší žáci 
a dorost. Organizaci a řízení turnajů jsme zvládli na výbornou. Na turnaje si také našli čas diváci, jak řad rodičů dětí, tak i 
občané z naší obce. Děkujeme jim za to, že se snaží podpořit naši sportovní činnost. Do klubu rádi přivítáme nové členy, 
kteří se mohou přihlásit od září každou středu a pátek v době od 16:00 – 20:00 hodin ve sportovní hale v době tréninku. 

Na závěr bych rád poděkoval klubu Baník Vintířov a obecnímu úřadu za dobrou spolupráci. 

                                                                         Různé

Oslava mezinárodního dne žen v naší 
obci Vintířov
Dne 8. března 2015 se v naší obci uskutečnilo setkání 
našich žen v prostorách sálu, restaurace „U Kahanu“. 
Bylo to již poněkolikáté, ale přece jen trochu jinak 
(netradičně), než tomu bývalo dříve. Naše ženy se zde 
měly větší možnost mezi sebou pobavit a byly pro ně 
také přichystány různé aktivity. Například prezentace 
vín i se samotnou ochutnávkou, dále možnost 
vyzkoušet dovednosti rukou pozvaných kadeřnic. 
Přesto, že všechny ženy vypadaly tento den krásně, 
měly možnost se ještě zkrášlit za přispění kosmetičky. 
Toto setkání doprovázela pohoda, spokojenost a 
z reakcí oslavenkyň se dalo vypozorovat, že se celá 
akce povedla. V sále se daly taktéž zakoupit drobné 
dárky od okrasných svíček, kosmetických doplňků, 
výrobků z perníku, dárkových košů, až po deky pro 
zahřátí. Při odchodu, byla každá s oslavenkyň 
obdarována malou pozornosti v podobě perníkové 
sladkosti. Chtěl bych všem zúčastněným poděkovat za 
skvělou atmosféru, která přispěla ke zdárnému průběhu 
celé akce a zároveň také organizátorům za bezchybnou 
přípravu. Těšíme se opět zase za rok.

Informace pro občany, kteří se ocitnou 
v neřešitelné životní situaci.
Každý z nás se ve svém životě můžeme dostat do
situace, která je v danou chvíli pro nás neřešitelná, 
nemoc, pokles příjmu a nebo jiná nenadálá událost. A 
pro tyto případy beznaděje vznikla při Městském úřadě 
v Chodově „ DLUHOVÁ A FINANČNÍ PORADNA“, 
kterou vede finanční manažerka paní Štěpánka 
Klimentová. Poradna je určena pro každého, kdo chce a 
nebo potřebuje řešit své finance. Cílem tohoto jejího 
úsilí je oddlužení rodin, zamezení narůstajícím osobním 
bankrotům a zlepšení celkové finanční situace rodin 
s důrazem na prevenci. Byli bychom moc rádi, aby se 
naši občané do takové  situace nedostali, ale pokud 
přece jen, zkuste to.

Poradna se nachází v budově  Městského úřadu 
v Chodově, sociální odbor, číslo dveří 128.
Kontakt: tel. 732 512 756
mail :  klimentova.stepanka@outlook.com

                                                                                                     

                                          Již čtvrtý ročník Rockfestu Vintířov

Akce proběhne tradičně na víceúčelovém travnatém hřišti v obci Vintířov dne 22.8.2015 od 14:00.
Letošní rockfest je výjimečný tím, že hlavním hostem není nikdo jiný, než kapela Harlej, která v tomto roce nemá již 
žádné jiné vystoupení na Karlovarsku.
Můžete se také těšit na Noble Crops, punk-rockovou bandičku ATD z Benešova či na místní Pokračující závadu, jejíž 
účast byla na žádost návštěvníků zajištěna i pro letošní rok.
Ostatní kapely a informace budou průběžně doplněny.
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