
 

 
Září 2022                                                                                 č. 116 

Z jednání Zastupitelstva obce Vintířov 

17. června 2022 – vice na www.vintirov.cz – obec – zápisy a usnesení 

Program jednání: 

 

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce 

2. Stav a průběh investičních akcí v rok 2022 a stav jejich příprav  

3. Komunální volby do zastupitelstev měst a obcí v termínu 23. a 24. září 2022  

4. Výroční zpráva Vintířovské teplárenské a majetkové společnosti s.r.o. za rok 2021 

5. Kulturní akce v měsíci 06 - 12/2022 a stav jejich příprav 

6. Projednání pravidel pro přidělování bytů v majetku obce 

7. Odpisový plán Mateřské školy Vintířov 2022 – úprava  

8. Odpisový plán Základní školy Vintířov 2022 – úprava  

9. Projednání pronájmu části pozemku parc. č. 465/4 v k.ú. Vintířov u Sokolova  

10. Projednání žádosti o prodej části pozemku parc. č. 511 v k. ú. Vintířov u Sokolova 

11. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby Č. IE-12-0008758, název stavby: SO, 

Stará Chodovská, kvalita napájení, DTS 

12. Projednání smlouvy o poskytnutí příspěvku obce 

13. Nebytové prostory sloužící podnikání v č.p. 169  

14. Žádost o povolení k podnikání další osoby v nebytovém prostoru č.p. 183  

15. Rozpočtová změna č. 3/2022 

16. Různé  

a) Projednání žádosti o udělení souhlasu zřizovatele s realizací projektu z výzvy 02_22_002 Šablony OP JAK 

b) Projednání navýšení počtu pracovníků OÚ pro rok 2022 

 

ZO bere na vědomí: 

1. Na základě žádosti předložené ředitelkou Základní školy Vintířov byla starostou obce odsouhlasena odměna 

z prostředků kraje. 

2. Na základě žádosti předložené ředitelkou Mateřské školy Vintířov byla starostou obce odsouhlasena odměna 

z prostředků kraje. 

3. Na základě žádosti TJ Spartak Chodov – oddílu kopané, byl věnován věcný dar (2x permanentka v hodnotě 500 Kč 

do Sportovního centra), který bude využit v rámci konání plesu Spartaku Chodov dne 18.6.2022. 

4. V červencovém Zpravodaji města Chodov bylo zveřejněno poděkování obcím Vintířov a Vřesové za dlouholetou 

pravidelnou finanční podporu Spolku při Základní škole v Nejdecké ulici v Chodově. V této souvislosti jsme byli ZŠ 

požádáni o souhlas s nominováním do místního kola Ceny Ď. 

5. Dne 8.6.2022 naši obec poctil svou návštěvou hejtman Karlovarského kraje Ing. Petr Kulhánek a člen rady pro oblast 

rozvoje venkova Ing. Vít Hromádko. V rámci společného setkání se probírala různá témata a došlo i na malou 

procházku naší obcí.  

6. Společnost Chodovské technicko-ekologické služby s.r.o., jež zajišťuje obci Vintířov svoz odpadu, oznámila, že od 

1.7.2022 dojde k navýšení ceny za svoz odpadu z důvodu výrazného navýšení nákladů na pohonné hmoty.   

7. Příští poslední zasedání zastupitelstva obce v tomto volebním období je plánováno na 12.9.2022. 

8. Ze strany občanů jsou evidovány stížnosti na zápach z provozu firmy Lias Vintířov. Záležitost je řešena s vedením 

společnosti. 

 

 

 

http://www.vintirov.cz/


9. Dne 14.6.2022 se uskutečnilo setkání představitelů místní samosprávy v rámci obcí s představiteli Policie ČR 

v Sokolově. Cílem setkání bylo prezentovat vývoj v oblasti bezpečnosti v teritoriu okresu Sokolov, pohovořit nad 

aktuálními problémy bezpečnostního charakteru v jednotlivých lokalitách aj.  Ze strany obce byly prezentovány 

oblasti, které by se měly v naší obci ze strany policie více řešit. Za obec byl setkání přítomen starosta obce. 

10. Dne 16.6.2022 se uskutečnilo zasedání Valné hromady partnerů MAS Sokolovsko o.p.s., v Novém Sedle, za obec 

byl jednání přítomen starosta obce.  

 

Dne 22. 9. 2022 od 10:30 do 14:30 hodin plánovaná odstávka elektrické energie. Zahrnuje tyto 

lokality: Vintířov (okres Sokolov) č. p. 2, 4, 7, 8, 9, 11, 15, 19-25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 40, 

41, 42, 44, 47, 50, 51, 52, 53, 56, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 67, 69, 71, 72, 73, 75, 80, 86, 87, 88, 89, 91-

95, 98, 99, 100, 104, 105, 117, 118, 121, 122, 125, 130, 135, 136, 144, 148-175, 181, 182, 183, 187, 

189, 214, 234 kat. území Vintířov u Sokolova (kód 782408): parcelní č. 152, 170, 173/2, 183/3, 

206, 217/2, 318/23, 324/1, 327/1, 368, 372, 377, 379, 382, 384, 392, 395, 397, 398, 522, 523, 525, 

533 
 

Plán kulturních akcí září - prosinec 2022 

 
Plán níže uvedených akcí byl sestaven členy kulturní komise obce. Byl předložen ZO k posouzení  a ke schválení  dne 6.12.2021. 
Může být kdykoliv po předešlém projednání doplněn, případně jinak upraven. Kromě níže uvedených bodů v jednotlivých  
měsících budou nadále navštěvováni členy SPOZ obce a obdarováni jubilanti, kteří dosáhnou věku  60 let a více, vždy po 5 letech.  
Po dosažení věku 90 let vždy po roce. 
  

ZÁŘÍ 

17.09.2022 sobota 13.00 - 19.00 
oslavy Hornického dne - areál TJ Baník Vintířov, sál restaurace "U 
Kahanu" 

 30. 09.- 2. 10. 2022 
pátek - 
neděle   třídenní zájezd pro občany obce - Lužické hory a jejich okolí 

ŘÍJEN 

04.10.2022 úterý 17.00 - 19.00 oslavy Dne seniorů -   v barvách Semaforu sál restaurace "U Kahanu" 

15.10. 022 sobota  Turnaj v šipkách - sál restaurace "U Kahanu" 

LISTOPAD 

03.11.2022 čtvrtek 17.00 Přednáška Pyreneje – sál restaurace „U Kahanu“ 

05.11.2022 sobota  Halloweenské  strašení - vodárna 

12.11.2022 sobota  Květinkový ples - sál restaurace "U Kahanu" 

26.11.2022 sobota 14.00 - 16.00 
vítání občánků v režii SPOZ, ZŠ a kulturní komise - sál restaurace "U 
Kahanu" 

PROSINEC 

03.12.2022 sobota   zájezd do předvánoční Prahy - muzeum 

10.12.2022 sobota   Turnaj v šipkách - sál restaurace "U Kahanu" 

17.12.2022 sobota   Vánoční turnaj 2022 – stolní tenis 

      vánoční balíčky pro seniory od 63 let 

23.12.2022 pátek  

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

24.12.2022 sobota 14.00 - 16.00 18. ročník soutěže o nejlepší štědrovečerní salát - VYKA, kulturní komise 

31.12.2022 sobota   dle zájmu možnost uspořádání silvestrovského posezení 

 

 

 

Oslavy Hornického dne 17. září 2022 od 13.00 hodin do 19.00 hodin 

 

Po celou dobu konání akce bude k dispozici občerstvení. 

V době od 14.00 hodin do 18.00 hodin mohou vaše děti navštívit dětské atrakce a stánek 

s malováním na obličej. 

 

Program: 
13.30 – 14.30  Divadélko Ondřej 

15.00 – 16.00  Yo Yo Band 

16.15 – 17.30  lidé na chůdách a žongléři 

17.30 – 18.30  Pokračující závada 



 

Vítání občánků 

 

V sobotu 26. listopadu 2022 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 1.11.2021 do 31.10.2022.  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 o ochraně fyzických osob v souvislosti 

se zpracováním osobních údajů, volného pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR), je potřeba, aby zákonní zástupci (rodiče), 

kteří mají zájem se zúčastnit se svým děťátkem slavnostního vítání v letošním roce, přišli na obecní úřad vyplnit 

příslušný formulář a svým podpisem stvrdit souhlas s nakládáním se svými osobními údaji a případným 

zveřejněním fotografií. 

  

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

Akce je v režii kulturní komise, Základní školy a Spolku pro občanské záležitosti. 

Programové dotace na pořádání kulturních a sportovních akcí obce 

Obec Vintířov vyhlašuje programové dotace na přidělování dotací na kulturní a 

sportovní činnost v obci Vintířov (jednorázové i dlouhodobé projekty). Žádosti o 

poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vintířov na pořádání kulturních či sportovních akcí lze 

podávat na podatelně obecního úřadu do 30. listopadu 2022. Zásady pro poskytování 

dotací z rozpočtu obce a formuláře jsou k dispozici na adrese 

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

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

objemu financí rozpočtu na celý rok 2023. Vybrané projekty budou zahrnuty do kulturního a sportovního plánu 

obce na rok 2023 a podporovány obcí. Pro rok 2023 už následná výzva k dalším dotacím vyhlášena nebude.  

 

 

Ze sportu v obci 
Soutěž Divize – 2022/2023 

 Kolo  Datum Domácí Hosté 

6. So 17.09.2022 09:00 SK Toužim A TJ Baník Vintířov A 

7. St 28.09.2022 15:00 TJ Baník Vintířov A TJ Slovan Karlovy Vary A 

8. So 01.10.2022 10:00 SKST Cheb B TJ Baník Vintířov A 

9. So 22.10.2022 15:00 TJ Baník Vintířov A SKST Chodov B 

2. So 29.10.2022 10:00 TJ Sokol Velká Hleďsebe A TJ Baník Vintířov A 

3. So 12.11.2022 15:00 TJ Baník Vintířov A Klub stolního tenisu Karlovy Vary A 

4. So 26.11.2022 14:00 TTC Sokolov A TJ Baník Vintířov A 

5. So 10.12.2022 15:00 TJ Baník Vintířov A SKST Chodov A 

Soutěž Krajský přebor 2. Třídy – 2022/2023 

 Kolo  Datum Domácí Hosté 

1. So 01.10.2022 09:00 NK BFB Bochov TJ Baník Vintířov B 

2. So 15.10.2022 09:00 TJ Baník Vintířov B TJ Luby B 

https://www.vintirov.cz/download/file/147-Vitani_obcanku_GDPR_-_formular.pdf
https://www.vintirov.cz/download/file/147-Vitani_obcanku_GDPR_-_formular.pdf
https://stis.ping-pong.cz/los/svaz-420113/rocnik-2021/soutez-4360
https://stis.ping-pong.cz/los/svaz-420113/rocnik-2021/soutez-4360/radit-datum
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-46150/svaz-420113/rocnik-2021/soutez-4360
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-46150/svaz-420113/rocnik-2021/soutez-4360
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-46150/svaz-420113/rocnik-2021/soutez-4360
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-46150/svaz-420113/rocnik-2021/soutez-4360
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-46148/svaz-420113/rocnik-2021/soutez-4360
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-46150/svaz-420113/rocnik-2021/soutez-4360
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-46150/svaz-420113/rocnik-2021/soutez-4360
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-46145/svaz-420113/rocnik-2021/soutez-4360
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-46149/svaz-420113/rocnik-2021/soutez-4360
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-46150/svaz-420113/rocnik-2021/soutez-4360
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-46150/svaz-420113/rocnik-2021/soutez-4360
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-46148/svaz-420113/rocnik-2021/soutez-4360
https://stis.ping-pong.cz/los/svaz-420113/rocnik-2021/soutez-4361
https://stis.ping-pong.cz/los/svaz-420113/rocnik-2021/soutez-4361/radit-datum
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-46158/svaz-420113/rocnik-2021/soutez-4361
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-46158/svaz-420113/rocnik-2021/soutez-4361
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-46155/svaz-420113/rocnik-2021/soutez-4361


 Kolo  Datum Domácí Hosté 

3. So 15.10.2022 14:00 TJ Baník Vintířov B TJ Luby A 

4. So 29.10.2022 09:00 TJ Sokol Velká Hleďsebe B TJ Baník Vintířov B 

5. So 29.10.2022 14:00 SK Toužim B TJ Baník Vintířov B 

7. So 12.11.2022 14:00 TJ Baník Vintířov B TJ Loket nad Ohří B 

8. So 26.11.2022 09:00 TTC KARLOVARSKO 2020 CHEB B TJ Baník Vintířov B 

9. So 26.11.2022 14:00 Tělovýchovná jednota Jiskra Aš z.s. TJ Baník Vintířov B 

10. So 10.12.2022 09:00 TJ Baník Vintířov B SK Děravý pálky Jenišov B 

11. So 10.12.2022 14:00 TJ Baník Vintířov B TJ Ostrov, z.s. C 

 

 

Ze školských zařízení 

 

 
 

Mateřská škola 

 
KRTEČKY A SOVIČKY ČEKAJÍ VELKÉ ZMĚNY 

 

Prázdniny skončily a my opět jedeme naplno.  

V novém školním roce jsme přichystali další změny. 

 Do tříd jsme nerozdělili děti podle věku, ale dali jsme možnost tomu, aby spolu mohli být v jedné třídě 

sourozenci, kamarádi. Děti budou  chodit do jedné třídy celou předškolní docházku, budou tak zvyklé na své 

paní učitelky, na kamarády, na pravidla třídy. Velké děti budou pomáhat mladším, mladší se budou učit od 

starších a předškolákům bude vyhrazena chvilka, kdy je budeme pečlivě připravovat na vstup do základní školy. 

Také máme v plánu  zapojit se do projektu „Zdravá 5“ a „Zdravá školní jídelna“. Naším cílem je vařit malým  i 

velkým  strávníkům zdravější jídlo, které dobře vypadá i chutná. Pro strávníky dále chystáme možnost 

odhlašování a přihlašování obědů (zejména u dětí ze ZŠ a dospělých strávníků) a také sledování pohybů na kontě 

stravování. Přihlášení bude snadné- přes mobil, tablet či PC.  

Tento školní rok nám přibude 19 nových dětí. V 1.třídě děti uvítaly paní učitelky Marcela Soukupová, Marcela 

Kotová a asistentka Miluše Vaňková. Ve 2.třídě se na děti těšily paní učitelky Jana Bokšayová , Lucie 

Nimrichterová a asistentka Šárka Erbertová. Čistou školičku máme díky paní uklizečce Markétě Hřebejkové. 

Zdravé dobroty nám chystají paní kuchařky Zuzana Mandincová a Jana Janochová. Paní kuchařka Soňa 

Bikerová  je dlouhodobě nemocná a tak jí všichni přejeme brzké uzdravení a těšíme se, až se vrátí mezi nás. 

Prozatím ji zastoupí nový kuchař- pan Petr Klimeš. Nejen o údržbu tělocvičny a zahrady se stará pan správce 

František Fečo- pomáhá nám i při akcích pro děti a rodiče a s výrobou různých pomůcek, za což mu moc 

děkujeme.  

Dne 8.9. 2022 jsme se setkali s rodiči na třídní schůzce, kde jsme je informovali o našich plánech a také se 

domluvili na spolupráci zejména při pořádání akcí. Rodiče mají možnost zúčastnit se besedy „Jak pomoci dětem 

rozvíjet řeč“. Snažíme se o spolupráci s rodinou a vtáhnout je mezi nás. Pro děti a rodiče jsme přichystali dva 

odpolední kroužky: „Logohrátky se Smartíkem“, kde se budeme snažit pomoci dětem se správnou výslovností a 

dále „Mámo, táto, pojď si se mnou hrát“ , kde budeme společně s rodiči a dětmi malovat, cvičit - prostě si užívat 

společné pohodové chvilky v této dnešní uspěchané době.  

 

Na jaké akce se můžou děti i rodiče těšit? 

Říjen:  

„Podzimní stezka v lesoparku“ 

„Soutěž o nejlepšího sběrače kaštanů“ 

„Divadlo z bedny“- pohádka O  kocourovi v botách 

 

Listopad: 

„Naše zvířata“- naučná stezka v lesoparku 

„Strašidlácký den“ 

„Vánoční fotografování“ 

https://stis.ping-pong.cz/los/svaz-420113/rocnik-2021/soutez-4361
https://stis.ping-pong.cz/los/svaz-420113/rocnik-2021/soutez-4361/radit-datum
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-46158/svaz-420113/rocnik-2021/soutez-4361
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-46154/svaz-420113/rocnik-2021/soutez-4361
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-46158/svaz-420113/rocnik-2021/soutez-4361
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-46158/svaz-420113/rocnik-2021/soutez-4361
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-46158/svaz-420113/rocnik-2021/soutez-4361
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-46158/svaz-420113/rocnik-2021/soutez-4361
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-46146/svaz-420113/rocnik-2021/soutez-4360
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-46158/svaz-420113/rocnik-2021/soutez-4361
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-46158/svaz-420113/rocnik-2021/soutez-4361
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-46158/svaz-420113/rocnik-2021/soutez-4361
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-46158/svaz-420113/rocnik-2021/soutez-4361


Prosinec: 

„Čertíci a andílci“ 

„Vánoční setkání“ 

„Vánoční jarmark“ 

 

Celý rok nás bude opět provázet náš výukový projekt „Putování se skřítkem Ekolínkem“. 

Těšíme se na spolupráci a přejeme všem hodně zdraví.  

                                       Za kolektiv MŠ Vintířov Marcela Kotová, ředitelka školy 

 

Základní škola 
Školáci 

V červnu jsme se rozloučili s kolektivem pátého ročníku. Věříme, že žáci a žákyně přestup na druhý stupeň zvolených 

základních škol hravě zvládnou bez větších komplikací a přejeme jim hodně štěstí a úspěchů. Totéž za pět let bude čekat 

kolektiv nových 21 školáčků, které jsme společně přivítali 1. září. Oni jsou teprve na začátku svého působení na naší škole. 

Čeká je i jejich rodiče veliká změna spojená se školními povinnostmi oproti mateřské škole, ale také je čeká mnoho nových 

nabytých zkušeností, dovedností, zábavy, nových kamarádů. Vynasnažíme se, aby učení nebylo mučením. Společně s rodiči 

si jistě se vším poradíme.  

Za kolektiv ZŠ Simona Šíchová Chaloupková 

 

Organizace školního roku 2022/2023 

školní rok začíná dne  1. 9. 2022  

podzimní prázdniny  26. 10. - 27. 10. 2022  

vánoční prázdniny   23. 12. 2022 - 2. 1. 2023 

vyučování začne v úterý  3. 1. 2023  

jednodenní pololetní prázdniny 3. 2. 2023 

jarní prázdniny   6. 2. – 12. 2. 2023 

velikonoční prázdniny  6. 4. 2023 

hlavní prázdniny                  1. 7. – 31. 8. 2023 

školní rok 2023/2024 začne     4. 9. 2023 

 

Návrh na ředitelské volno: 

29. 9. – 30. 9. 2022 (čt, pá) 

18. 11. 2022 (pá) 

21. 12. – 22. 12. 2022 (st, čt) 

 

 

ROZPIS ZÁJMOVÉ ČINNOSTI  pro  školní rok 2022/2023 

 zahájení v týdnu od 12. 9. 2022 

 

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

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

Jitka Drofová 

KERAMIKA - mladší pondělí 13:00 – 14:30 1. - 2. ročník  Mgr. Petra Šimková 

Dagmar Suchá 

               KERAMIKA - starší čtvrtek 13:30 – 15:00 3. - 5. ročník Mgr. Petra Šimková 

Dagmar Suchá 

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

LOGOPEDIE A NÁPRAVNÁ PÉČE čtvrtek 13:00 – 13:45 1. - 5. ročník 

na doporučení TU 

Mgr. Monika Kindlová 

                                        Mgr. Marcela Kokešová, ředitelka školy 

 

 

 

Hasili jsme Hřensko 

Požár v Národním parku České Švýcarsko propukl v neděli 24.července 2022, díky 

suchému letnímu počasí a jiným jevům a okolnostem se začal velmi rychle šířit do 

nepředstavitelných rozměrů. Vintířovští hasiči byli požádáni Krajským operačním a 

informačním střediskem o případnou pomoc o dva dny později s tím, že budou 

v takzvané pohotovosti, připraveni kdykoliv na místo vyjet. V pátek 29. července jsme 

byli zařazeni spolu s kolegy z Březové jako první dvě jednotky dobrovolných hasičů 

z Karlovarského kraje do odřadu HZS KVK a spolu s profesionálními hasiči jsme v noci 



odjeli pomáhat do Hřenska. Na místě nám byl přidělen jeden z nejnáročnějších a nejhůře přístupných úseků - z 

Mezní Louky až na Bouřňák. Při přeletu vrtulníků a letadel s vodou, pár metrů nad našimi hlavami, jsme na vrcholu 

Bouřňák prováděli hasební práce, vyhledávání skrytých ohnisek, dálkovou dopravu vody, a jiné. Při tomto 

ojedinělém a velmi náročném zásahu bylo nataženo 2 km hadicového vedení při převýšení 200 metrů. Naše 

zásahová cisterna na místo navozila 300 tisíc litrů vody a všech 7 našich hasičů na místě odvedlo velmi dobrou 

práci. I když jsme přišli o nějaké vybavení, vrátili jsme se s pocitem dobře odvedené pomoci po 5 dnech bez 

zranění všichni domů. Chlapi, za vaši obětavost všem veřejně děkuji. 

        Muchka Robert 

                 Velitel JSDH Vintířov  

 

Kroužek Mladých hasičů 

Každé pondělí od 17:00 se koná v hasičské zbrojnici ve Vintířově kroužek Mladých hasičů. Máte-li doma 

„budoucího hasiče“ staršího 6 let, přiveďte ho k nám. 

                                                   Kolektiv SDH Vintířov 
 

 

Vzpomínání s nejstarší občankou Vintířova paní Ernou Střimelskou 

vedla kronikářka obce paní Věra Svobodová 

 

„Narodila jsem se 9. 8. 1936 a z vyprávění maminky vím, že to bylo v den, kdy šel tatínek ráno na houby a než 

se vrátil, měl na světě čtvrté dítě z nás  pěti sourozenců.  

První byl bratr František- narozen roku 1919, pak Marie- narozena roku 1930, po ní Arnošt- narozen 1934, 

potom já a poslední sestra Anna se narodila v roce 1938. 

Tatínek František Mašek , narozen 1898 s maminkou, rozenou Pleierovou, narozenou 1901, postavili společně 

s bratrem B. Gotliebem rodinný dům č.p. 113 ve Vintířově, ve kterém dosud žije moje sestra Anna Lánská se 

synem Petrem a snachou Hanou. 

Dneska se mi ani nechce věřit, že v době mého dětství v tom domě bydlelo 6 dospělých a ani nevím , kolik dětí 

ve třech rodinách. 

Škola mě začala ve Vintířově, pokračovala v Novém Sedle a končila v Chodově. Pak mě čekalo učení 

v porcelánce ve Staré Roli a ve stejném místě i internát. Jenže se mi tam nelíbilo, tak jsem utekla zase zpátky 

domů. Do učení jsem se již nevrátila. A co bylo potom? Tatínek pracoval  na dole Jednota a tak mě tam domluvil 

i práci na třídírně. V 16 letech jsem vyvážela těžké železné vozy (takové, jako jeden stojí na rohu před 

Sportcentrem na trávníku), a to byla pro tak mladé děvče opravdu těžká práce. Má práce tam trvala celých 7 let 

(odtud jsem šla i na mateřskou dovolenou). Začátkem té doby jsem měla známost se svým prvním mužem  

a 29. 1. 1955 jsme měli svatbu. Byl v té době na vojně a musel se po svatbě vrátit do kasáren, jenže to neudělal, 

nějakou dobu se skrýval v okolních lesích. Hledali ho vojáci a SNB. Když jej chytili, byl odsouzen za dezerci a 

musel jít na 2,5 roku do vězení. U soudu v Lokti pak proběhl rozvod  a když se mi 11. 4. 1955 narodila dcera 

Ivana, zůstala jsem s ní sama. Rodiče mi pomáhali , jak mohli, ale mateřská dovolená byla tehdy jenom dva 

měsíce. Musela jsem se vrátit do práce zpátky na šachtu do třídírny a tak mi dceru hlídala maminka.  

V těchto letech pracovalo všude plno brigádníků  i tady ve Vintířově. Na místě dnešního sídliště byly 

brigádnické ubytovny (ty na začátku šedesátých let vyhořely) a v nich bydlelo plno mladých chlapců, kteří sem 

přijeli pracovat na šachtu ze všech koutů republiky. Několik se jich tady i oženilo a založili tady rodiny. I já jsem 

se zde poznala se svým druhým manželem, panem Miroslavem Střimelským a 5. 4. 1958 jsme se vzali. 

Dne 19. 11.1958 se nám narodil syn Čestmír a 12.2. 1961 druhý syn Milan. Syn Čestmír bohužel zemřel 30. 10. 

1962 v necelých 4 letech po operaci slepého střeva a zanedbané pooperační péče. Jen ten, kdo zažil takové 

neštěstí, si umí představit, co jsme tenkrát s mužem prožívali. Ale život šel dál a 26. 3. 1964 se nám narodilo 

nejmladší z našich dětí, syn Jiří. Stále jsme bydleli u rodičů, bylo tam pak už málo místa a nám se podařilo 

koupit dům č.p. 109 v dolní části obce. Jenže jsme nevěděli, že to nebude na dlouho, protože se na těch místech 

začátkem šedesátých let začala stavět Panelárna a tak domy musely stavbě ustoupit a byly zbourány. Brzy se 

naskytla zase možnost na koupení domu č.p. 143, ve kterém bydlím dodnes se synem Milanem a snachou Janou 

už více než 60 let. 

Dcera Ivana dokončila ekonomickou školu a začala pracovat v kanceláři v Panelárně. Za čas se vdala a narodila 

se jí dcera a syn. 

Manžel pracoval jako vedoucí třídírny na šachtě a současně jako předseda MNV spolu s tajemníkem Václavem 

Hoštou.  

Ale potom přišel 21. srpen 1968. Hned 22. srpna byl manžel delegován na mimořádně svolaný IX. sjezd KSČ a 

ČKD v Praze Vysočanech. Tam se rozhodovalo o dalším politickém dění. V následující době se pak prosadilo 

plno změn k horšímu, se kterými zásadně nesouhlasil a tak složil na protest svoji stranickou legitimaci. Potom 

zažil celé roky nepříjemností. Byl odvolaný organizací KSČ v obci z funkce předsedy MNV, potom i odvolán 

z pozice štajgra. Komunistická strana Československa v obci zamítla i studium syna Milana na průmyslovce, 



takže se vyučil zámečníkem na šachtě a tam pracuje dodnes. Stejné zamítnutí čekalo i syna Jirku, ale i ten se 

vyučil elektrikářem a maturitu si dodělal až po vyučení.  

Dodnes mám schované všechny písemnosti svého manžela, všechny dopisy, žádosti a rozesílaná dovolání a 

všechno bylo zbytečně. To všechno se podepsalo na jeho zdraví. Svatby syna Jiřího s Jitkou dne 9. 9. 1989 se 

zúčastnil , i když byl již hodně nemocný a krátce nato 23. 9. 1989 zemřel. Narození dalšího vnuka a vnučky už 

se nedočkal. Já jsem pracovala 20 let jako uklízečka v MŠ a odtud jsem v roce 1989 odešla do důchodu. Dnes 

mám od mých tří dětí šest vnoučat a od těch  i pět pravnoučat. Denně se vídáme se sestrou Annou a tak si  

povídáme a vzpomínáme na všechno, co už my dvě poslední ze sourozenců máme za sebou a co nás - doufejme, 

že zdravé - ještě čeká.“ 

Já Vám, paní Erno  Střímelská, za sebe i za všechny spoluobčany Vintířova blahopřeji  k Vašim 86. narozeninám 

a do dalších let přeji pevné zdraví, životní pohodu, radost z vnoučat a pravnoučat a stejnou životní vitalitu do 

dalších let. 

Věra Svobodová, kronikářka obce 

 

 
Volby do zastupitelstva obce Vintířov 

 

Volby do Zastupitelstva obce Vintířov se konají ve dvou dnech, kterými jsou pátek a sobota.  

 

• v pátek 23. září 2022 od 14:00 hodin do 22:00 hodin, 

• v sobotu 24. září 2022 od 08:00 hodin do 14:00 hodin. 

Kdo může volit? 

Voličem je státní občan České republiky a státní občan členského státu Evropské unie 

• který alespoň v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl věku nejméně 18 let, 

• je v den voleb v dané obci přihlášen k trvalému pobytu, 

• v případě občana EU je dále držitelem potvrzení o přechodném pobytu na území / osvědčení o registraci nebo 

povolení k trvalému pobytu. 

Současně nesmí být u voliče ve dnech voleb známy překážky výkonu volebního práva, kterými jsou: 

• zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, 

• omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva, 

• zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu, nebo 

• výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí. 

Kde probíhá hlasování? 

Místem konání voleb v obci Vintířov je volební místnost Obecního úřadu ve Vintířově, Vintířov 62.   

Hlasovací lístky 

Hlasovací lístek obdrží všichni voliči na adresu svého trvalého pobytu do poštovní schránky nejpozději 3 dny přede dnem 

voleb. Prosíme o označení poštovních schránek jménem a příjmením občanů.  

Seznam kandidujících volebních stran je možné nalézt i na stránkách Českého statistického úřadu nebo na www.volby.cz. 

V obci kandidují tři volební strany – Pro Vintířov, „ZA OBEC KRÁSNĚJŠÍ“, Vaše, naše obec. 

Průběh hlasování 

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství ČR občanským průkazem nebo cestovním pasem; 

jde-li o občana členského státu EU, průkazem o povolení k pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu / osvědčením o 

registraci. 

Pozor! Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno. 

Pozor! Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. 

https://www.volby.cz/
http://www.volby.cz/


Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá 

i hlasovací lístek. 

S úřední obálkou a hlasovacím lístkem se musí volič odebrat do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Jinak mu 

nebude hlasování umožněno. Volič vloží do úřední obálky hlasovací lístek, který mohl upravit následujícím způsobem: 

1. označit křížkem pouze jednu volební stranu, 

2. označit křížkem pouze vybrané kandidáty, a to z kterékoliv volební strany (označit lze nejvýše tolik kandidátů, 

kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno, v obci 11), 

3. kombinovat oba dva způsoby popsané v předchozích bodech. 

  

Pokud volič označí křížkem volební stranu, neoznačuje již u této volební strany konkrétní kandidáty. K označení kandidátů u 

této volební strany se v takovém případě nepřihlíží. 

Při souběhu voleb musí být hlasovací lístek vložen do úřední obálky, jinak je hlas voliče také neplatný. 

Neplatný je hlasovací lístek, který není na předepsaném tiskopise. 

Pozor! Hlas voliče je neplatný, pokud volič: 

• neoznačil na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta, 

• označil více jak jednu volební stranu, 

• označil více kandidátů, než kolik má být voleno členů zastupitelstva, 

• nevložil hlasovací lístek do úřední obálky, 

• vložil do úřední obálky přetržený hlasovací lístek, 

• vložil do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva obce. 

Volič hlasuje tak, že úřední obálku s upraveným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do 

volební schránky. 

S voličem, který nemůže pro zdravotní vadu upravit hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném 

pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit 

a vložit do úřední obálky, a popřípadě i  úřední obálku vložit do volební schránky. 

Hlasování do přenosné volební schránky 

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o 

to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své 

členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku. 

 

Příjemné prožití podzimních dnů 
 PŘEJE ZASTUPITELSTVO OBCE VINTÍŘOV A PRACOVNÍCI OBECNÍHO ÚŘADU 

 

 
 
 

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

15350. 



 


