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září 2016                                                                      č.  94

Ze zasedání Zastupitelstva obce Vintířov 

20. června 2016
 Kontrola usnesení z minulých zasedání 

zastupitelstva obce.
 Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi

zasedáními.
 Stav a průběh akcí pro rok 2016 a příprava akcí na

roky další.
 Informace o kulturních akcí na měsíce 06 – 10/2016.
 Příprava voleb do senátu PČR a do zastupitelstev 

krajů – 7. – 8. října 2016.
   Různé:

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

 ZO i pro rok 2016 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 – elektřina na rok 
2017 a 2018, jsou v řešení, smlouvy a plné moci 
příspěvkových organizací jsou podepsány, ZO 
pověřuje starostu obce pana Ošeckého podpisem 
plné moci a smlouvy za obec Vintířov

 projednání a odsouhlasení závěrečného účtu 
mikroregionu Sokolov – východ za rok 2015

 ředitelské volno v místní ZŠ ve dnech 29. –
30.6.2016 z organizačních důvodů, vysvědčení bude 
předáno na sále restaurace U KAHANU dne 
28.6.2016  – ZO nemá námitek 

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

 EKO-KOM – třídění odpadu za rok 2015 – výsledky 
přednesl pan Muchka s tím, že tato činnost je 
smysluplná a obec za ní má nezanedbatelné příjmy, 

dále přednesl i informaci o exkurzi zástupců obce na 
skládce v Černošíně a v Chodové Plané dne 8.6.2016

 jednání Mikroregionu Sokolov – východ bude  
23.6.2016 od 10.00 v Dolním Rychnově, závěrečný 
účet za rok 2015 bude hlavním bodem jednání

 informace pana Muchky o průběhu výběrového 
řízení na dodávku hasičského automobilu pro místní 
jednotku SDH, které proběhlo na našem OÚ 
2.6.2016 a pro stavbu uvedeného vozidla byla 
vybrána pětičlennou komisí firma THT Polička, za 
celkovou cenu 7.136.580,- Kč, včetně DPH, na 
druhém místě skončila nabídka firmy WISS/Polsko/
za celkovou cenu 7.884.118,- Kč, včetně DPH

 zplnomocnění starosty pana Ošeckého, k podpisu 
smlouvy o právu provést stavbu, mezi obcí Vintířov 
a Sokolovskou vodárenskou s.r.o., která je přílohou 
zápisu 

 další veřejné zasedání ZO se bude konat 29.8.2016
 starosta informoval přítomné o zpracované nabídce 

na výměnu lina ve třídách ZŠ, která by měla činit cca 
165 tis. Kč a v rámci prázdninových oprav by měla 
být provedena 

 nabídková cena projektových prací na přestavbu 
holobytů čp.179 činí 220.420,- Kč, včetně DPH 

 ZO jednohlasně odsouhlaseny rozpočtové změny, 
které předložila tajemnice paní Picková

 farní charita z Rotavy by měla zájem působit v naší 
obci na úseku výchovy Romské komunity – ZO
nemá námitek tuto činnost zahájit od 09/2016

 návrh místostarosty pana Choce na rozšíření 
rozhlasu v obci na základě průzkumu s firmou 
z Dolního Rychnova za nabídkovou cenu 61 tis. Kč 
– ZO souhlasí

 ZO schválena směrnice č.1/2016 – Pravidla pro 
přijímání petic a stížností

 schválena smlouva o služebnosti mezi obcí Vintířov 
a Petrem Lánským, Vintířov 67

 probrány návrhy pana Češky na zhotovení
sv. Floriána a sv. Barbory v parku naproti hasičárně, 
zhotovení slunečních hodin v obci

 informace o průběhu dne otevřených dveří ve firmě 
LIAPOR Lias Vintířov dne 17.6.2016
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 informace o zahájení stavebních prací ve Sportovním 
centru a zahájení maleb v místní DM

 návrh na příspěvek 500,- Kč, na fond ohrožených 
dětí

 otázka žádosti o pronájem nebo odkoupení pozemku 
pana Kryštofa, v záležitosti pozemkové parcely číslo 
458/71 a jejího okolí – posouzeno starostou a 
tajemnicí paní Pickovou přímo na místě i 
s žadatelem, o záležitosti bude rozhodnuto po 
kolaudaci objektu

 na závěr zasedání popřál starosta všem přítomným 
pěknou dovolenou a dětem pěkné prázdniny

29. srpna 2016
 Kontrola usnesení z minulých zasedání zastupitelstva 

obce.
 Informace starosty obce o práci ZO a OÚ mezi 

zasedáními.
 Stav a průběh akcí pro rok 2016 a příprava akcí na 

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

12/2016.
 Rozbor hospodaření obce za I. pololetí 2016 a 

příprava návrhu rozpočtu na rok 2017.
 Informace o stavu  přípravy voleb do Zastupitelstev 

krajů ve dnech 7. a 8.10.2016.
   Různé:

 informace o práci MěPolicie Chodov v obci za měsíc 
červen, červenec 2016 – viz svodky

 informace pana Muchky o stavu vyvážení odpadu 
v obci za 1. pololetí 2016/bude zveřejněno 
v občasníku v měsíci září 2016/

 24.6.2016 – rozhodnutí z OŽP a ZEM.KÚ K.Vary –
odnětí LPF na parcelách 459/1 a 459/2 – celkem dle 
odborného posudku jsme uhradili 942 900,- Kč /obec 
dostala již nazpátek 377 160,- Kč/- jedná se o 
pozemky pro výstavbu 6. etapy RD

 odsouhlasení VPS (veřejnoprávní smlouvy) 
s Městem Chodov, ve vztahu ke spolupráci s Měpol. 
a přestupkovou agendou

 výpověď nájemní smlouvy – PEKOSA ORLICH, 
Vintířov 182 a nabídka k pronájmu uvedeného 

objektu, pokud nebude uvedená firma nadále 
pokračovat

 poděkování ZŠ Chodov, Nejdecká ulice za příspěvek 
na výlet

 informace starosty obce o vesnici Karlovarského 
kraje 2016, kterou se stala obec Valy u M. Lázní

 odkoupení pozemku 441/1 od PK Ústí nad Labem na 
výstavbu 2. etapy chodníku na Starou Chodovskou 
za 193 661,- Kč

 kontrola z ÚP – příjem veřejné finanční podpory a 
hospodaření s těmito prostředky – nebylo shledáno 
závad – viz protokol, který je založen u tajemnice

 nabídka manažera firmy ENVOX Ostrava pana 
Macka,  k měření a monitoringu spotřeby el. energie 
obce – ZO zatím uvedených služeb nevyužije

 žádost mažoretek Kynšperk o finanční dar, k účasti 
na festivalu v Pekingu v říjnu 2016 – odsouhlasen 
dar ze strany ZO ve výši 2 000,- Kč

 hlášení MŠ o podání žádosti – projekt z programu 
OP VVV/MAS Sokolovsko/ -  jedná se o celkovou 
částku 310 342,- Kč, s předfinancováním projektu 
částkou 186 205.- Kč

 9.9.2016 proběhne na MÚ Nové Sedlo, společná 
schůzka obcí mikroregionu za účelem společného 
nákupu el. energie nárok 2017 a případně i 2018, ZO 
pověřuje jednáním za obec a podpisem smluv v této 
záležitosti starostu obce pana Ošeckého, v případě, 
že se nebude moci zúčastnit, zastoupí ho 
místostarosta pan Choc

 místostarosta pan Choc připomněl přítomným 
záležitost opatrovnictví ve vztahu k panu Josefu 
Jakubkovi, který je umístěn v domově důchodců 
Květinka v Ostrově a dále nastínil nájemní smlouvy 
na obecní  byty, které budou zpracované podle 
nového OZ a  nařízení vlády, v platnost vejdou od 
1.1.2017

 ve vztahu k přidělování stavebních parcel na 6. etapě 
výstavby RD, bylo většinou zastupitelů obce 
odsouhlaseno přednostní přidělování parcel 
žadatelům s bydlištěm v obci Vintířov/hlasování 8 
pro, 2 proti, 1 se zdržel/ 

 odsouhlasené návrhy věcných břemen tajemnicí paní 
Pickovou/viz usnesení/ 

Poděkování panu starostovi a SPOZ

Jménem svého manžela Jana Hartmana, který dne 14. července 2016 oslavil své 93 
narozeniny, bych chtěla poděkovat panu starostovi Jiřímu Ošeckému, který mu přišel 
poblahopřát a předat ocenění obce Vintířov za dlouholetou vynikající hasičskou práci pro 
obec. Dále přišla popřát paní Dziková a paní Kalinová za spolek pro občanské záležitost a 
předaly manželovi dárkový koš. Jsme velice spokojeni a rádi, že v naší obci působí sbor 

pro občanské záležitosti, který k jubilantům přijde popřát, předá dar a nejen to, krásně povzbudí ty starší důchodce. Ještě 
jednou děkujeme za tak milou návštěvu pana starosty a jsme velice rádi, že na manžela nezapomněl. Za vše vám všem 
děkuje manželka.                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      Anna Hartmanová   
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        Stav jednotlivých akcí naplánovaných na rok 2016

1. Oprava plochy u kabin fotbalového hřiště – upravit a případně zvážit výstavbu pevného nebo mobilního 
víceúčelového  pódia pro pořádání kulturních akcí v obci. Předpokládané náklady cca 1 mil. Kč.

2. Úprava sociálního zařízení, ordinací a čekárny praktického lékaře v místním ZS čp.169 – jedná se o stavební 
úpravy sociálních zařízení zdravotního personálu, dámských a pánských záchodů v čekárně, samotné čekárny a 
vybílení ordinací. Akce byla dokončena v měsíci dubnu, náklady činily 604 378 .- Kč . V současné době jednáme 
s Mudr. Štefanem o využití uvedeného objektu. Poslední jednání s panem doktorem proběhlo v pondělí 22.8.2016 a 
starosta pan Ošecký informoval o jeho průběhu na zasedání ZO dne 29.8.2016. Jelikož v závěru roku dojde 
k transformaci zdravotních obvodů Vintířov, Nové Sedlo ,Vřesová a tyto se pravděpodobně přičlení pod firmu 
NEMOS Ostrov. Prozatím se stav a fungování našeho obvodu tedy zásadně nezmění. V ordinaci sestry bude nadále 
provozovat svou činnost 1x za 14 dnů fyzyoterapeut pan Weymann a zdravotní sestra bude zajišťovat opakované 
recepty starším lidem, aby nemuseli docházet do ordinace na divizi Jiří. Mudr. Štefan se nebrání osobnímu setkání se 
zastupiteli. 

3. Oprava kanalizačních poklopů na místní komunikaci ve spodní staré části obce - v režii vodáren. Dne 
16.2.2016 se projel a probral celý zvažovaný úsek společně s ing. Urbanem, starostou a místostarostou obce. Akce 
byla dokončena v počátku měsíce května 2016 a náklady šly na Sokolovskou vodárenskou společnost s.r.o. Je 
zapotřebí vyměnit ještě jeden poklop mezi čp. 146 – 147, který nebyl vyměněn a další dva poklopy po trase ve 
starém Vintířově. Toto bude takto oznámeno do plánu údržby pro rok 2017. 

4. Chodník na Starou Chodovskou – 2. etapa – pokračování a navázání na již hotovou 1.etapu.Předběžné náklady 
cca 0,7 mil. Kč, skutečné náklady činí po výběrovém řízení, které proběhlo dne 4.5.2016, 494 622.- Kč a ze třech 
oslovených regionálních firem tuto cenu nabídla firma JML Sokolov s.r.o. Realizace bude započata, protože 
stavebního povolení  v závěru měsíce 08/2016 bylo vydáno a staveniště bylo 30.8.2016 firmě JML předáno. Je zde 
využita dotace od KK z programu obnovy venkova ve výši 125 000.- Kč s podmínkou, že vše bude do 10.12.2016 
vyúčtováno s krajem.

5. Pokračovat v modernizaci vybavení TS – využívat moderních strojů pro tuto činnost.
6. Osvětlení plochy spodního hřiště u potoka dle zpracovaných variant – jedná se o víceúčelové hřiště, které se 

v současné době využívá jako tréninkové a jsou zde pořádány různé kulturní akce, předpokládané náklady cca 1,1 
mil. Kč. Probíhá průzkum návrhů na nejvýhodnější řešení.

7. Zpracovat studii ozelenění obce – kontrola stávajících dřevin v zastavěné části obce, navrhnout nové řešení 
výsadby a případná likvidace nebezpečných stromů. Akce zadána ing. Šindelářovi z Bečova a pracuje na ní.

8. Úprava prostoru kolem požární nádrže na vodárně – úprava by měla spočívat ve smýcení stávající zeleně a 
úpravě břehů kolem celé nádrže, zhotovit zde odpočinková místa s možností posezení. V současné době je 
zpracovaná studie, kterou je zapotřebí posoudit aby mohly pokračovat práce na PD. ČRS byla dána tato skutečnost 
na vědomí a až se akce začne realizovat, tak bude rybník vyloven a obci předán. Předpokládané náklady cca 2,5 mil. 
Kč. Akce by měla být zařazena do roku 2017.

9. Realizace 6. etapy výstavby RD – PD je zpracována a v současné době máme vydané územní rozhodnutí a od 
3.6.2016 je podána žádost o vydání stavebního povolení. Předpokládané náklady byly stanoveny zadávacím řízením 
na 9,5 mil. Kč a z výběrového řízení, do kterého se přihlásilo celkem 12 firem , vzešla cena 6 332 512.- Kč, kterou 
nabídla firma STAMOZA Cheb s.r.o.. Stavba by měla být zahájena do poloviny září, po vydání stavebního povolení. 
První schůzka s dodavatelskou firmou proběhla 2.6.2016 na našem OÚ a poté přímo na staveništi, kde 
stavbyvedoucímu ing. Křížovi byla předána 1x PD a kopie vyjádření zástupců sítí. Další schůzka proběhla 16.8.2016 
a z té vyplynulo, že stavba se pravděpodobně prodlouží do počátku příštího roku, protože se nestihne zabalení 
komunikace. ZO rozhodlo o ceně za m2 pozemku a tato byla stanovena na 500,- Kč. Dotazy se množí a v závěru 
roku by měl být proveden výběr 15 uchazečů na připravované parcely. 

10. Vybudování přípojky vodovodu pro výstavbu RD na parcelách 475,288/2 v k. ú. Vintířov – akce z roku 2015-
viz PD z 10/2015 – vyřizuje se ÚŘ a stavební povolení, zásobovat vodou by se mohlo několik RD stávajících 
zájemců. Předběžné náklady by měly být cca 0,9 mil. Kč. Na uvedenou akci je zažádáno o stavební povolení. 

11. Vymalování objektu místní ZŠ, zednické úpravy trhlin a ostatní práce. Dokumentace byla zpracována v zimním 
období. V současné době jsou zpracovávány nabídky oslovených firem. Dne 25.5.2016 proběhlo za účasti komise 5 
členů pro výběrová řízení výběrová řízení, otevírání obálek s nabídkami. Ze třech oslovených firem byla vybrána 
firma KAREL POPELA, Písečná 44, Cheb, která zrealizuje uvedenou akci za 497 945,- Kč. Práce byly zahájeny v 
závěru 06/2016 s termínem dokončení do 15.8.2016. Předpokládané náklady byly kolem 0,7 mil. Kč. Byla 
vymalována i družina v čp. 57, kde proběhlo vše již od 20.června, abychom si vytvořili menší časovou rezervu. Akce 
byla rozšířena o některé další stavební a sanační práce. Taktéž bylo vyměněno lino ve třídách. 

12. Rekonstrukce a nutné stavební práce v MŠ /zpracování dokumentace v zimním období/. Předpokládané 
náklady kolem 0,4 mil. Kč. I na tuto akci proběhlo dne 25.5.2016 výběrové řízení a ze třech oslovených firem byla 
vybrána firma LAJKA s.r.o., K.H.Borovského 447, Kynšperk nad Ohří , která nabídla realizaci za 239 320.- Kč. 
Práce již proběhly v době dovolené MŠ a byly rozšířeny o výměnu lina v chodbě od správce objektu do tělocvičny a 
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dále o některé další malby v objektu a opravu střechy, do které zatékalo. Je zpracovávána i projektová dokumentace 
na nové oplocení celé MŠ a tato byla obci předána do konce 06/2016.

13. Nákup hasičského vozu s využitím dotace od Karlovarského kraje. Vybrat a domluvit typ vozidla, na základě 
návštěv a zkušeností stávajících vlastníků nejmodernějších cisteren v kraji a i mimo kraj . Předpokládané náklady 8 -
9 mil. Kč a požádáno o částečné krytí dotací z MV ČR prostřednictvím kraje, kde bylo zažádáno o dotaci a byla nám 
přidělená dotace ve výši 1 mil. Kč. Na akci se pracuje a proběhlo již 2.6.2016 výběrového řízení, za spolupráce ing. 
Tomka z Trutnova. Ze dvou podaných nabídek zvítězila nabídka firmy THT Polička, za 7 136 580.- Kč. Akce visí na 
profilu zadavatele, který máme u firmy OLIVIUS Sokolov.

14. Zpracování dokumentace pro přestavbu objektu č.p. 179, aby se vše dalo v roce 2017 případně přes zimu 
zrealizovat. Předpokládané náklady cca 300 tis. Kč. Zatím připraveno několik variant řešení , z nichž varianta č. 1 
byla vybrána 23.5.2016 na zasedání ZO a tato bude projekčně dopracována projektantem BP Ostrov, ing. Tomanem. 

15. Automatické zavlažování hlavního fotbalového hřiště – náklady cca 0,7 mil Kč viz projekt EUROGREENU. 
Akce byla započata 25.4.2016 a k dnešnímu dni jsou provedeny funkční zkoušky. Po kontrolním dnu dne 10.5.2016 
bylo zapotřebí dodělat některé zemní práce kolem akumulační nádrže vody, která původně nebyla plánovaná a byl 
plánován přímý odběr vody z potoka. Dále vyrovnání a dosetí provedených výkopů na ploše hřiště a vysbírání 
kamení. Celkové konečné náklady činí 741 972.- Kč včetně DPH.

Samozřejmě, že budou prováděny i běžné opravy majetku obce – již nasmlouvaná oprava parket na sále 
v termínu od 18.7.2016 byla v dobré kvalitě dokončena za cenu cca 92 tis. Kč, firmou RENSPOL s.r.o..  
Společně se SUAS byl vyčištěn průtok Vintířovského potoka.      

                                                                                                                         Jiří Ošecký, starosta obce  

Přehled o uložení odpadu a tříděných složek odpadu za období 2005 – 1. pol. 
2016

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

rok 2016 
v tunáh       
1. pol.

Plasty 1,27 1,39 2,485 3,18 3,365 6,356 8,929 10,246 11,494 12,614 13,2 6,515

Sklo 2,67 3,07 2,759 5,2 6,279 6,735 10,203 9,367 9,995 9,536 10,2 5,399

Papír 2,61 2,93 3,385 5,056 6,418 11,356 14,953 15,87 17,508 16,889 17,82 8,785

Směsný
komunál

132,22 119,53 122,36 123,87 109,35 118,62 132,28 132,68 126,59 127,8 131,42 65,2

Objemný
(kontejnery)

342,06 384 363 258,58 387,9 188,42 81,320 79,22 57,6 69,68 60,42 35

Nápojový 
karton

0 0 0 0 0 0 0,239 0,258 0,521 0,53 0,57 0,256

Texil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,21 6,112 2,34

Bioodpad 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neevido

val se
Neevido

val se
15
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Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu Prostředí

Loni občané odevzdali k recyklaci 39 televizí, 15 monitorů a 243,00 kg drobného elektra. Snaha 
obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše obec 
obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o 
velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu 
vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, 
primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme 
také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. 
Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje 
na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 39 
televizí, 15 monitorů a 243,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 13,95 MWh elektřiny, 574,13 litrů ropy, 64,04 
m3 vody a 0,64 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 3,24 tun CO2 ekv., a produkci 
nebezpečných odpadů o 12,51 tun. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch 
nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 
televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy 
potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, 
že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. 
Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík. Studie LCA 
posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich 
sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového 
produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba 
energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení
jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.

       
Třiďte odpad, chráníte tak přírodu a své finance.

Přerušení dodávky teplé a studené vody v celé obci

Ve středu 21. září 2016 dojde v době od 8.00 – 15.00 hodin k přerušení dodávek 
studené pitné vody a  teplé užitkové vody pro celou naší obec Vintířov. V této 
souvislosti dojde i k částečné uzavírce hlavní silnice směrem do Chodova. V místě této 
uzavírky dojde k napojení na stávající vodovodní sít v rámci akce 6. etapy výstavby 

rodinných domů, a nezbytných úprav s tím spojených. Po dobu přerušení dodávek pitné vody bude v obci přistavena 
cisterna. Učiňte u vás doma veškeré kroky, které pomohou toto přerušení dodávek vody co nejlépe eliminovat, např. 
menší zásobou vody na vaření, spláchnutí WC, atd.. V panelových domech a budovách napojených na výměníkovou 
stanici nepoteče samozřejmě i teplá užitková voda. V době realizace 6. etapy dojde k obnově (modernizaci) některých 
vodovodních řadu z vodojemu Vodárny i směrem do obce, tak aby se předešlo do budoucna případným poruchám na 
systému dodávky vody do naší obce. Z tohoto důvodu je plánováno ještě jedno přerušení dodávky pitné vody v době 
realizace stavby. O dalším nezbytném přerušení budete v čas informováni. Zatím není přesně známo, vše záleží na 
postupu prací s tím spojených. Věříme, že občané vzniklou situaci pochopí. Ze strany obce byly učiněny veškeré kroky, 
tak aby těchto přerušení dodávek bylo co nejméně. Děkujeme za pochopení.
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Ze školských zařízení

                           
                                                                       Mateřská škola

Mateřská školy Vintířov – začínáme v novém školním roce 2016/17

Po prázdninách se brány Mateřské školy Vintířov otevřely a  paní učitelky i ostatní provozní zaměstnankyně přivítaly 
všechny naše děti – ať již úplné nováčky, kteří zahájili docházku v naší školičce letos poprvé, ale i naše ostřílené 
předškoláky, které téměř nic nevyvede z míry - vždyť oni již nejsou žádní „bažanti“ a navíc někteří postoupili do „velké 
třídy“, ve které je převaha dětí jdoucích za rok do základní školy.
Prostě školní rok se opět rozbíhá a s ním spoustu starostí – malých i těch větších. A my si jen můžeme přát, aby těch 
opravdových velkých starostí bylo co nejméně!
Aby byla zkvalitněna individuální výuka v naší mateřské škole a podpořeno další vzdělávání našich paní učitelek, 
zažádala naše MŠ o dotace z EU „Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání“. Tyto finance budou využity na 
vzdělávání p. učitelek zejména v oblasti logopedie / podpora správné výslovnosti u dětí /. Dále z těchto financí budeme 
hradit školní asistentku, která nám od 1.září pomáhá při naší práci a bude se zaměřovat na děti mající problém 
v jakékoliv oblasti vzdělávání. V neposlední řadě využijeme tyto finance na dovybavení MŠ o pomůcky pro děti.
Po prázdninách jsme přivítali naše děti v „novém“, jelikož v době prázdninového uzavření MŠ byla naplánována 
rekonstrukce šaten dětí i paní učitelek.
A tak v září děti uvítaly nejen paní učitelky a nová školní asistentka Adélka, ale i vůně malby, nových skříněk a lina.

Doufáme, že se všem nové vybavení líbí .
Také v prostorách u tělocvičny se renovovalo – v chodbách je položeno nové linoleum, byla provedena oprava krytiny 
střechy.
Veškeré opravy financoval náš zřizovatel, za což jsme moc vděčni. Za všechny zaměstnankyně musím vyjádřit  
poděkování  zastupitelům Obce Vintířov v čele s panem starostou J. Ošeckým. Díky jejich finanční podpoře je naše 
mateřská škola opět o něco krásnější!
Školní jídelna a tělocvična též rozjela provoz na plné obrátky a tak se opět těšíme na strávníky z řad dětí ZŠ-Vintířov a 
seniory z Vintířova, kteří se u nás stravují. Doufáme, že jim u nás bude chutnat a dále potrvá dobrá spolupráce mezi 
námi. 
Doufáme, že spolupráci opět navážeme také s místními i cizími sportovními oddíly a tělocvična bude opět plně využita.
Děkujeme všem za spolupráci a těšíme se na Vás.

Akce MŠ-Vintířov na 1. pololetí  :
- Dopolední beseda pro děti 2.třídy se členem Městské policie Chodov  16.9.2016
- Třídní schůzka pro rodiče  29.9.2016 od 15.30
- Divadlo v MŠ „Cesta kolem světa“ 4.10.2016
- VV soutěž rodičů a dětí „ Nejkrásnější Podzimáček“
- Soutěž  „Nejlepší sběrač kaštanů a žaludů“
- Hallowenské řádění pro děti
- Čertovské dopoledne pro děti
- Vánoční besídka pro rodiče
- Zpívání u vánočního stromečku
- Divadlo v MŠ „Vánoční pohádka“

                                                                                                                 Zdeňka Štafková, ředitelka MŠ-Vintířov

Mimořádná zpráva pro rodiče dětí MŠ, ZŠ A VŠECHNY STRÁVNÍKY ŠKOLNÍ JÍDELNY PŘI MŠ-VINTÍŘOV

Dne 21.9.2016 bude z důvodu odstávky  vody uzavřena školní jídelna pro všechny cizí strávníky a důchodce.

Pro děti ze základní školy bude zajištěn oběd formou studené kuchyně a jehož cena bude plně ve výši placeného oběda.

Z důvodu dodržení hygienických norem jsme nuceni uzavřít  MŠ, ale abychom vyšli vstříc zaměstnaným rodičům, 

uspořádáme se staršími dětmi , kteří zvládnou celodenní pobyt mimo prostor MŠ školní výlet do ZOO Chomutov.

Rodičům nejmladších dětí /tj. ti, kteří teprve zahájili docházku do MŠ/  doporučujeme zajistit si hlídání dětí jinou formou 

a nevysílat dítě na školní výlet.

                                                                                                                Všem děkujeme vstřícnost za pochopení.
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                                                                 Základní škola

                                            ZÁJMOVÁ ČINNOST PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

TANEČNÍ 
KROUŽEK
Mladší žáci

Čtvrtek
13:30-15.00 1. – 2. ročník Mgr. Petra Šimková

TANEČNÍ 
KROUŽEK
Starší žáci

          Pátek
(tělocvična) 13.30- 15.00 3. – 5. ročník Jitka Drofová

LOGOPEDIE 
A NÁPRAVNÁ PÉČE

  Pondělí a
středa 13.30- 14.15

1. – 5. ročník
Na doporučení 

TU

Mgr. Monika 
Kindlová

HUDEBNÍ 
KROUŽEK

        Pondělí
13.30- 14.15 1. – 4. ročník Mgr. Nina Kačírová

SPORTOVNÍ HRY
Starší žáci

        Pondělí 13.30- 15.00 3. – 5. ročník Mgr.Simona 
Chaloupková, DiS.

SPORTOVNÍ HRY
Mladší žáci

Středa 13.15- 14.30 1. – 2. ročník
V rámci ŠD i 

pro 
nedružinové

Mgr. Klára Mottlová, 
Jana Plechatová

ŠIKULKY Středa 13.30- 15.00 2. – 5. ročník Mgr. Petra Šimková
Jitka Drofová

Zahájení zájmové činnosti v týdnu od 12. 9. 2016.                                        Mgr. Marcela Kokešová

Zapojení do projektu

Základní škola Vintířov se v letošním školním roce 2016/2017 zapojí do Operačního programu 
VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ.
Cílem je podpora škol formou projektu zjednodušeného vykazování.

Naše Základní škola Vintířov využije tyto podporované aktivity: 
 Školní asistent

 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

Zapojení do projektu přináší možnost personálního posílení o školního asistenta a zároveň podpoří žáky 
se speciálními vzdělávacími potřebami i žáky ohrožené školním neúspěchem a umožní jim zařazení do 
hlavního vzdělávacího proudu. Cílem zvolených aktivit je také podpora osobnostně profesního růstu 
pedagogů.

Předpokládaný termín zapojení do projektu 2/2017.                                      Mgr. Marcela Kokešová

Poděkování
V průběhu letních prázdnin byla realizována rekonstrukce a modernizace naší školy v tomto rozsahu:

 Úpravy elektrických rozvodů  

 Výměna poničených dveří 1. patro 5 ks (učebny, WC, kabinet)    

 Oprava prasklin na zdech v celé budově školy

 Nová podlaha - ředitelna, sborovna

 Modernizace ředitelny

 Malování celé školy 

 Oprava poničené dlažby ve vstupní chodbě

 Výměna poničeného linolea ve třídách 
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 Nátěr tabulí

 „Odvlhčení“ šaten a sklepa

 ŠD – malování + ochranné rohy 

Jménem všech zaměstnanců ZŠ Vintířov i jménem všech žáků školy děkuji zástupcům našeho zřizovatele –
zastupitelům obce za podporu této investice. 
                                                                                                                             Mgr. Marcela Kokešová

Slavnostní zahájení školního roku

Zahájení školního roku 2016/2017 proběhlo v místním parku před budovou ZŠ proslovem 
paní ředitelky a pana starosty. Prvňáčci zaujali spolu se svými rodiči místa v prvních 
řadách a po skončení proslovu se odebrali do své první, podkrovní třídy.  Tady od paní 
učitelky Mgr. Petry Šimkové dostali dárkové balíčky, popovídali si, pohráli a zatancovali. 
Věříme, že se jim ve škole bude líbit a budou spokojení. Přejeme spoustu radosti z nových 
věcí a učení.

                                  Mgr. Petra Šimková

    Přehled naplánovaných kulturních a společenských akcí do konce roku 2016

Změny jsou vyhrazeny.

ZÁŘÍ

3.9.2016 sobota  13.00 - 20.00 oslavy Hornického dne 

23. - 25. 9. 
2016

pátek - pondělí
třídenní zájezd pro občany obce - Náchodsko - pevnost Dobrošov, návštěva 
Polska, přírodní rezervace Bludné skály, Ratibořice, Nové Město nad Metují aj.

ŘÍJEN

6.10.2016 čtvrtek 17.00 oslavy dne seniorů 

29.10.2016 sobota Halloweenské strašení - vodárna

LISTOPAD

5.11.2016 sobota Oslavy 25. výročí založení ŠAK Chodov - sál restaurace "U Kahanu"

19.11.2016 sobota 14.00 vítání občánků v režii SPOZ, ZŠ a kulturní komise - sál restaurace "U Kahanu"

PROSINEC

3.12.2016 sobota
zájezd do předvánoční Prahy - divadlo Hybernia - Alenka v kraji zázraků - 2 
autobusy

7.12.2016 středa 16.00 předvánoční vystoupení dětí ZŠ pro občany obce

17.12.2016 sobota Vánoční turnaj v šipkách - sál restaurace "U Kahanu"

vánoční balíčky pro seniory od 63 let

23.12.2016 pátek 18.00 ochutnávka svařáčku a zpívání vánočních koled pod stromečkem – lesopark, 
v případě špatného počasí - hasičská zbrojnice

24.12.2016 sobota 13. ročník soutěže o nejlepší štědrovečerní salát - VYKA, kulturní komise

31.12.2016 sobota dle zájmu možnost uspořádání silvestrovského posezení
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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 2016. 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 2017. Vybrané projekty budou zahrnuty do kulturního a sportovního plánu obce na rok 2017 a 
podporovány obcí. Pro rok 2017 už následná výzva k dalším dotacím vyhlášena nebude. Pokud chcete pořádat v roce 
2017 v obci kulturní nebo sportovní projekt za přispění obce Vintířov je nutné tento projekt do 30.11.2016 podat 
na podatelně obecního úřadu.  

Osobnost Karlovarského kraje

Karlovarský kraj vyhlásil v letošním roce již tradiční anketu Osobnost Karlovarského kraje za rok
2016. V minulém ročníku 2015 byla mezi kategoriemi Osobností Karlovarského kraje zařazena i 
kategorie „ Starosta roku“. Tato kategorie v letošním ročníku bohužel zmizela, což je veliká škoda.
Osobnost Karlovarského kraje za rok 2016 mají občané možnost zařadit do tří kategorií a hlasovat 
mohou až do 7. listopadu 2016, jedna z možností kam osobu zařadit je např. Osobnost v oblasti 
kultury a služeb veřejnosti. Pokud znáte osobu ze svého okolí a myslíte si , že by jste ji chtěl(a) 
nominovat, neváhejte. Hlasovat můžete na stránkách Karlovarského kraje
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/Stranky/AnketaOsobnost/anketaOsob.aspx . 

                                
                    O nominaci vámi zvolené osoby rozhoduje pouze počet zaslaných hlasů. Děkujeme za účast.

Vesnice roku v Programu obnovy venkova

V letošním roce 2016 proběhlo vyhlášení 22. ročníku soutěže „ Vesnice roku“ Cílem této soutěže je motivovat obyvatele 
venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, vyzdvihnout místní aktivity občanů, kteří se snaží zvelebit svou 
obec.Tak aby se rozvíjel společenský život v obci a udržovaly se místní tradice.Tohoto ročníku se zúčastnilo 251 obcí 
z celé České republiky a hodnotící komise měla v uplynulých dvou měsících opravdu plné ruce práce, tak aby všechny 
přihlášené obce vzhlédla a hlavně objektivně ohodnotila. Naše obec se po 5. leté povinné přestávce rozhodla opět se 
přihlásit a utkat se tak, pomyslně s ostatními 19. obcemi v našem kraji o nějakou tu cenu. V termínu do 29. dubna 2016 
jsme podali přihlášku na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a zaslali veškeré potřebné dokumenty. Dne 2. června 2016 se 
k nám do obce vydala 10. členná hodnotící komise. Po krátkém přivítání se za účasti starosty pana Jiřího Ošeckého a 
místostarosty prošla obcí a bedlivým okem sledovala veškeré změny, které se u nás změnily od dob, kdy jsme získali 
ocenění Vesnice roku 2011. Mnohým členům z hodnotící komise nebyla naše obec neznámá a tak měli možnost 
porovnávat. Během návštěvy navštívili místní knihovnu a také nahlédli do obecních kronik. Po krátké debatě a vzájemné 
výměně informací se komise rozloučila a odjela. Dne 5.8.2016 byla naše obec pozvána na slavnostní vyhlášení krajského 
kola soutěže „ Vesnice Karlovarského kraje roku 2016“ do obce Valy na Chebsku. Atmosféra byla velice příjemná, 
neboť se jedná o malou obec, kde lidé opravdu drží při sobě, mají spoustu občanských aktivit a to je na vzhledu a 
atmosféře velice znát. V rámci tohoto ceremoniálu vystoupilo mnoho místních občanů, dětský soubor Valáček, baletní 
vystoupení „Labutí jezero“ v podání dam v důchodovém věku, které sklidilo veliký aplaus. 
Vyhlášeným obcím předával ceny hejtman Karlovarského kraje JUDr. Pavel Havel. V tomto roce 2016 ocenění získaly 
tyto obce. Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu získala obec Házlov. Zelenou stuhu za péči o 
zeleň a životní prostředí získala obec Skalná. Bílou stuhu za činnost mládeže získala obec Sadov. Modrou stuhu za 
společenský život získala obec Půstka a zlatou stuhu za vítězství v krajském kole získala obec Valy. Naše obec v tomto 
22. ročníku získala zvláštní cenu hejtmana Karlovarského kraje za péčí o válečné hroby. Hodnotící komisy zaujal nově 
zbudovaný pomník, který je věnován obětem světových válek a je umístěn v blízkosti obecního úřadu. 



10

Vítání občánků 2016

V letošním roce 2016 se v sobotu 19. listopadu od 14.00 hodin uskuteční ve 
společenském sále restaurace U Kahanu, tradiční vítání nově narozených občánků. 
Maminky, tatínkové a jejich nejsladší ratolesti se zde sejdou a budou slavnostně přivítáni. 
Každé děťátko dostane malý dárek a z předání budou pořízeny fotografie, jednu dostanou 

rodiče a další bude založena do knihy vedené obcí s názvem „ Kniha zápisů do života“. S ohledem na zákon č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů je potřeba, aby zákonní zástupci jejichž děťátko se narodilo od 15.11.2015, ještě nebylo 
přivítáno, má trvalý pobyt v obci a máte-li zájem se zúčastnit vítání občánků v listopadu 2016, abyste se dostavili na 
obecní úřad a zde toto nahlásili vyplněním příslušného formuláře.

Formulář je možno si vyzvednout na obecním úřadě, případně stáhnout na webových stránkách obce.

Vintířov & Vintířov

Před nedávným časem dorazil na obecní úřad e-mail s prosbou občanů s obce 
Vintířov v okrese Pelhřimov o poskytnutí plochy, kde by si mohli postavit 
stany, zakempovat a využít tento čas k prohlídce naší obce a okolí. Obec 
Vintířov v okrese Pelhřimov se rozkládá na ploše o rozloze 8,51Km2  , je 
vzdálená 4,5 km jihovýchodně od obce Obrataň a žije zde 49 trvale hlášených 
obyvatel. Vzdálenost mezi našimi obcemi je 260 km. A právě v této obci se 
dlouhá léta čtyř členná parta rozhodovala a hlavně hledala čas, kdy by mohla 
vyrazit na poznávací cestu k nám. Veškeré záležitosti ohledně pobytu se 
dojednaly a parta mohla vyrazit. V pondělí dne 25. července 2016 skupinka 
dorazila na dvou motocyklech a v jednom doprovodném osobním vozidle. 
Došlo k příjemnému přivítání na obecní úřadě, starosta obce pan J. Ošecký 

vintířováky  přivítal a každý dorazivší obdržel malou pozornost. Po krátkém přivítání se skupinka, za účasti starosty a 
místostarosty odebrala k prohlídce obce a okolí. Mohli jste je zahlédnout i vy, měli na sobě černá trička vpředu s nápisem 
VINTÍŘOV a na zádech s překladem do německého jazyka. Parta v naší obci strávila necelé 3 dny a ve středu před 
polednem vyrazila na zpět domů. Během tohoto krátkého pobytu se prošli po naší obci, navštívili Sportcentrum, místní 
pohostinství a vydali se i do nedaleko vzdálené obce Vintířova u Kadaně. Jediné co tomuto výletu nepřálo, bylo 
rozmarné počasí. V naší obci se jim velice líbilo, nasáli do sebe místní atmosféru a pořídili si i několik fotografií. Zkrátka 
měli pocit, že jsou ve Vintířově. Projevili zájem, někdy v budoucnu si cestu k nám zopakovat. Tak uvidíme, zda-li sem 
někdy v budoucnu zavítají znovu.

Krajské volby 2016

Ve dnech 7. října 2016 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a 
dne 8. října 2016 od 8:00 hodin do 14:00 hodin 
proběhnou volby do Zastupitelstva Karlovarského kraje. 
Hlasování proběhne v zasedací místnosti Obecního 
úřadu Vintířov. Voliči bude umožněno hlasování poté, 
kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České 
republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem 
České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti 
stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. 
Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem 
konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může 
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Žádáme 
občany, aby si řádně označili své poštovní schránky, 
tak aby nenastal problém při doručování volebních 
lístků. Děkujeme.

Den otevřených dveří ve firmě Lias Vintířov
V pátek 17. června 2016 se ve firme Lias Vintířov konal 
den otevřených dveří. Občané naší obce byli o této 
možnosti informováni v červnovém občasníku č. 93, a 
občané kteří byli účastni na zasedání zastupitelstva dne 
23.5.2016 o tomto dni, dni odevřených dveří, byli 
informováni a zároveň pozváni přímo z úst ředitele p. 
ing. Borýska. V den konání, nebyl zájem z řad občanů 
veliký a  před vrátnicí firmy Lias Vintířov se sešli pouze 
čtyři občané, tři zástupci obce a jeden občan. Byli jsme 
přivítáni asistentkou generálního ředitele paní Janou 
Zikovou a poté odvedeni do zasedací místnosti, zde se 
nás ujal technický ředitel pan Ing. Marek Krössl. Všem 
přítomným byla popsána historie firmy, postup výroby 
a veškerá úskalí s tím spojená, která mohou během 
výroby nastat. Ze strany firmy byly učiněny veškeré 
dostupné kroky a vybavila provoz takovou technologii, 
která zaručuje provoz bezpečný i s hlediska životního 
prostředí. Byli jsme seznámeni s opatřeními, které firma 
učinila v reakci na stížnosti z řad občanů. Mezi tyto 
opatření patří odprášení nové technologie, výstavba 
nových boxů včetně zastřešení, nový režim pro čištění 
komunikací, nový režim pro úpravu zeleně a omezení
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aktivit o víkendech a svátcích. Zároveň firma přislíbila
zprovoznit novou telefonní linku Hot Line na kterou 
budou moci občané přilehlých staveb zavolat 24 hodin a 
oznámit případné stížnosti. Linka bude opatřena 
záznamovým zařízením. A tak se i stalo a dne 1.7. 2016 
byla telefonní linka Hot Line zpuštěna a lidé mohou 
v případě stížností volat na telefonní číslo 352 673 142.
V den konání zastupitelstva obce dne 23.5.2016 někteří 
přítomní občané dotčených staveb avizovali, že by se 
rádi zúčastnili plánovaného  dne otevřených dveří ve 
firmě Lias Vintířov, ale s časových důvodů se nemohou 
dostavit v plánovaný den. Firma Lias jim z těchto 
důvodů nabídla i náhradní termín a to 11. července 
2016. Tohoto náhradního termínu využilo několik málo 
občanů. Firma Lias Vintířov působí v naší obci již 
několik desítek let a věříme, že změny a opatření, která 
firma učinila  napomohou k lepšímu a klidnějšímu žití 
těsně za zdmi firmy i v celé naší obci. Pokud by 
v budoucnu z nějakých příčin vznikl problém ať již s 
prachem a nebo zápachem a měli byste podezření, že 
původcem by mohla být firma Lias Vintířov, využijte 
výše uvedeného telefonního čísla a řešte záležitost 
přímo.
Firma Lias Vintířov si je vědoma toho, že v některých 
případech mohla i ona sama způsobovat problémy,
který mohly obtěžoval občany. Ale svou otevřeností, 
postojem řešit nenadálé události, zlepšovat komunikaci 
s občany, hledat taková opatření, která budou efektivní 
a hlavně budou ku prospěch všech se snaží o to, aby vše 
bylo v pořádku a i životní prostředí bylo zachováno pro 
další pokolení.

Den horníků 2016
V sobotu 3. září 2016 odstartovaly 
na fotbalovém hřišti a jeho okolí 
oslavy „ Dne horníků“. Začátek 
byl naplánován na 13. hodinu a 
hlavního slova se ujala známá 
moderátorka Romana Poláková z 
Chodova. Z pódia pozdravila 
všechny přítomné, poté samotného 
starostu obce p. Jiřího Ošeckého a 

popřála všem příjemnou zábavu. Pomyslně tak 
odstartovala oslavy, a prvního vystoupení se zhostily 
děti z mateřské a základní školy pod vedením paní 
učitelky Marcely Kotové z názvem“ Podmořský svět“. 
Dětem se vystoupení velice povedlo a téměř 
profesionální provedení sklidilo veliký aplaus. Na 
jevišti si své instrumenty do připravili hudebníci známé 
hudební skupiny Homolkovi „Březovská čtyřka“ a 
začali hrát známé staročeské lidovky. Po dvou hodinách 
své hudební vystoupení Homolkovi zakončili a před 
pódiem se připravila děvčata pod vedením paní Mgr. 
Petry Šimkové. Zvukař p. Škulavík pustil do 
reproduktorů moderní taneční hudbu a děvčata, 
společně s paní učitelkou začala předvádět taneční 
kreace, které by kdejaký z nás jen stěží opakoval. Byla 
to radost koukat a holky byly odměněny potleskem. Na 
pódiu se připravili tanečníci pod vedení pana 
Jirkovského z Karlových Varů a začali předvádět hip 
hop a  brekdéns. Rozpohybovali mladší část publika a 

několik z nich pozvali k sobě na pódium, tak aby si 
společně zkusili některé taneční kreace. Po zakončení 
tanečního vystoupení se lidé přemístili na fotbalové 
hřiště, kde předvedla své umění děvčata z taneční 
skupiny z Chodova "Darlings". Vystoupení se povedlo 
a po náročných tanečních kreacích přišla na řadu pivní 
soutěž. Družstva se připravila a byl to urputný boj. 
V pětičlenných družstvech se nakonec muselo 
rozhodovat mezi dvěma družstvy, která se probojovala 
do samotného finále. V jednotlivcích, se také nechtěl 
někdo jen tak vzdát lehce. Soutěžící se postavili před 
dlouhý stůl a po odstartování museli vypít pivo na 
rychlost, další úkol byl udržet tuplák plný vody 
v předpažení. Časy byly neuvěřitelné a myslím si, že 
ruce zúčastněných závodníků bolely dost dlouho po 
skončení celé pivní soutěže. Hlavní dění se opět 
přemístilo k pódiu, kde se připravili muzikanti 
z hudební skupiny „ Pokračující závada“ a začali hrát. 
Kapela není neznámá, dost často v obci vystupuje při 
různých příležitostech. Zahráli skvěle a po skončení 
hudební produkce se vše přichystalo k poslednímu 
závěrečnému vystoupení. V přilehlém okolí zhaslo 
pouliční osvětlení a začala ohnivá show v podání IGNIS 
z Karlových Varů. Bylo to poprvé, kdy se tato ohnivá 
show, tady u nás doma představila. Vše se povedlo, 
bylo krásné počasí po celý den, bylo co jíst a pít, bylo 
se neustále na co koukat, mnoho muziky pro každého, 
děti měly možnost se pobavit na atrakcích, vystoupení 
všech účinkujících bylo skvělé a nakonec skvostné
zakončení ohnivou show. Trochu vše pokazil incident, 
který se odehrál již po ukončení oslav a bylo potřeba 
volat policii a první pomoc. Věříme, že se všem 

zúčastněním oslavy líbily a 
zase za rok. 

Odvoz nebezpečného odpadu                                                                                                      
Odvoz nebezpečného odpadu 
společnost Sokolovská

skládková, spol. s.r.o. se v naší obci uskuteční ve 
čtvrtek 13. října 2016 od 15.00 do 16.30 hod. z 
obvyklých míst, o podrobnostech budeme ještě 
informovat rozhlasem. Využijte možnosti zbavit se 
nebezpečného odpadu, kterým jsou zejména baterie, 
barvy, laky, ředidla, aerosoly, oleje, rozpouštědla, 
asfaltové směsi a jiné chemikálie. Prosíme občany, aby 
lednice, televizory, jiná elektrozařízení a pneumatiky 
odkládali do sběrných míst obce Vintířov.

Oslavy dne seniorů
Ve čtvrtek 6. října 2016 od 17.00 hodin se uskuteční v 
prostorách místního kulturního sálu restaurace" U 
Kahanu" oslava dne seniorů. V minulém roce se akce 
velice povedla a tak i na letošní rok je pro Vás 
přichystán zajímavý program, který Vám jistě zpříjemní 
podvečer. Na akci Vás zve Kulturní komise obce 
Vintířov.

Přijďte se pobavit.



                                                                        SPORT
Aerobik pro ženy
Dne 6. září 2016 opět začíná aerobik pro ženy. Začátek vždy v úterý v 19.00 hod. v tělocvičně mateřské školy.               
Vezměte si sebou karimatky nebo jiné podložky na cvičení a pití. Informace na tel. 352665416 p. Šubrtová.

                                                                                     FOTBAL

Muži 1. A třída
17.9.          so          16:00        Trstěnice – Vintířov                                                                                                            
24.9.          so          16:30         Vintířov – Merklín                                                                                                            
1.10.          so          16:00        Aš – Vintířov                                                                                                                            
8.10.          so          16:00         Vintířov – Dolní Žandov                                                                                                          
15.10.        so          16:00        Žlutice – Vintířov                                                                                                                     
22.10.        so          15:30         Vintířov – Nová Role                                                                                                          
30.10.        ne         10:30          Lipová – Vintířov                                                                                                                
5.11.          so          14:00         Vintířov – Habartov

Mladší přípravka:
15.9.        čt           17:00       Vintířov – Dolní Rychnov                                                              
24.9.        so          10:00       Lomnice – Vintířov                                                                                                                
30.9.        pá         16:30        Vintířov – Krajková                                                                                                                
7.10.        pá          16:30         Chodov – Vintířov                                                                          
16.10.      ne          14:00         Nové Sedlo – Vintířov                                                                                                           
21.10.     pá         16:30         Vintířov – Kraslice                                                                                                           
30.10.     ne          14:00         Kynšperk -Vintiřov

                                                     LETNÍ POHÁR MUŽŮ V KOPANÉ 2016

V sobotu 30.7.2016 uspořádal fotbalový oddíl TJ Baník Vintířov „Letní pohár mužů v kopané“ za účasti domácího 
Baníku Vintířov, Spartaku Chodov, Baníku Královské Poříčí a ROTAS u Rotava. Za krásného slunečného počasí 
rozhodly dopolední zápasy o složení dvojic pro boje o konečné umístění. Nejprve domácí Baník nestačil na tým Chodova 
a podlehl mu 0:4, poté Královské Poříčí postoupilo do finále přes Rotavu po remíze 2:2 na penalty. V utkání o 3. místo 
smetl Baník Vintířov Rotavu divokým výsledkem 10:3 a dramatické finále mezi Chodovem a Královským Poříčím po 
výsledku 2:2 rozhodly penalty ve prospěch Chodova poměrem 2:0. Tečku za vydařeným turnajem udělala svým 
vystoupením hudební skupina „Pokračující závada“. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří pomáhali tento turnaj 
připravit. Zvláště pak místnímu obecnímu úřadu za poskytnutí grantu na uspořádání celé akce, hasičům a chlapům 
z technických služeb za postavení velkokapacitního stanu, restauraci VYKA za občerstvení pro všechna mužstva i 
rozhodčí a skupině „Pokračující Závada“ za jejich vystoupení.
                                                                                                                                                        Pavel Vašek                                                

   Zaměstnanci obecního úřadu a Zastupitelé obce Vintířov
            přejí všem občanům pěkné podzimní dny.
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