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červen 2016                                                                      č.  93

Ze zasedání Zastupitelstva obce Vintířov 

11. duben 2016
 Kontrola usnesení z minulých zasedání 

zastupitelstva obce.
 Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi 

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

další roky.
 Projednání zápisu do kroniky obce za rok 2015.
 Kulturní akce v měsících 04 – 09/2016 a stav jejich 

přípravy.
 Zpráva o činnosti TJ Baník Vintířov za rok 2015.
 Projednání výsledku kontroly hospodaření a 

závěrečného účtu obce za rok 2015.
 Informace o činnosti MěPol. Chodov na katastru 

obce v roce 2015
   Různé:

 projednána otázka členství obce v MAS Sokolovsko 
– ZO souhlasí do konce roku 2016, na základě 
možností získání dotací pro místní MŠ a ZŠ, v 
prosinci 2016 bude záležitost znovu vyhodnocena a 
bude zváženo další setrvání nebo zrušení členství v 
MASS 

 projednání svodky událostí v obci MěPol. Chodov za 
03/2016

 změna pravidel pro příjem přihlášek občanů na 
zájezdy – bude zveřejněno v informacích 

 dovolená v MŠ bude v letošním roce od 18.7. do 
12.8.2016

 informace o odvozu nebezpečného odpadu z obce, 
který se uskuteční 14.4.2016

 návrh na odkoupení pozemku od PK Ústí nad Labem 
pro 2. etapu chodníku na Starou Chodovskou

 jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení 
nabídek na investiční akci„ 6. etapa výstavby RD ve 
Vintířově“ a dále na nákup hasičské CAS – viz 
usnesení

 informace o provozu sportovních hřišť v obci 
v letošním roce

 informace o provozu lesoparku a zabezpečení údržby 
po dobu roku 2016

 projednány předložené rozpočtové změny /viz 
podklady paní Šubrtové/

 odsouhlasen sponzorský dar ve výši 2 000,- Kč pro 
uspořádání dětského dne 28.5.2016 – kynologický 
klub Stará Chodovská, paní Markéta Hauzrová –
Kravařík – viz žádost ze dne 11.4.2016

 darovací smlouva na zvon z bývalé obce Lipnice od 
města Chodova – obec zavede do majetku

 informace k otázce návrhu na ocenění ředitelky ZŠ 
k příležitosti dne učitelů 2016

 smlouvy na nabídky za administraci výběrových 
řízení na hasičské auto a 6. etapu výstavby RD ve 
Vintířově/ 45 000,- Kč a 25 000,- Kč/ - starosta byl 
ZO pověřen podpisem obou smluv

 záměr obce pronajmout p.p.č.492 a 498 panu 
Romanu Holubovi, Vintířov 39, za účelem pastvin a 
sekání trávy

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

 projednání žádosti podepsaných občanů, bydlících u 
firmy LIAS Liapor,k.s.,o sjednání nápravy ve vztahu 
k zápachu pravděpodobně oxidu siřičitého, prašnosti 
a hluku – starosta pověřen jednáním s uvedenou 
firmou v předmětné záležitosti s tím, že bude 
žadatele informovat

 projednána informace k chystanému turistickému 
portálu Sokolovska „Kam po Sokolovsku“, jehož 
tvorba vzniká v infocentru Sokolov, podíl obce by 
měl být cca 1 600,- Kč

23. května 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 pro 

další roky.
 Hodnocení provozu Sportovního centra a knihovny 

Vintířov za rok 2015.
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 Informace o přípravě a průběhu kulturních akcí na
měsíce 06 – 10/2016

 Výroční zpráva Vintířovské teplárenské a majetkové 
s.r.o. za rok 2015.

 Zpráva školských zařízení MŠ a ZŠ o průběhu 
školního roku 2015/16.

 Vystoupení ředitele firmy LIAS Vintířov 
k aktuálním  problémům ŽP.
Různé:

 s účinností od 5. dubna 2016 byla jmenována do 
funkce ředitelky KÚ Karlovy Vary paní Mgr.
Martina Vránová 

 žádost o dar na činnost – Hornický spolek SOLLES 
Chodov - ZO odsouhlasilo jednohlasně 2000,- Kč

 předložena svodka MěPol. Chodov za 04/2016
 mateřská škola a informace o zápisu  – přihlásilo se 

celkem 12 dětí, přednost budou mít vintířovští, dále 
předškoláci a matky po MD, které nastupují do
zaměstnání, pro školní rok 2016/17 bude přijato 
maximálně 16 dětí, povolena vyjimka z počtu dětí 
dle §23 zákona 561/204 Sb./ve dvou třídách MŠ 
bude celkem 56 dětí/

 odvoz NO z obce a jeho výsledky
 otázka pasportu obecních chodníků a komunikací –

viz jednání s panem ing. Kohoutem v tomto měsíci
 MŠ a ZŠ Vintířov – předloženo čerpání rozpočtu za 

1-3/2015 – ZO bere na vědomí 
 účast starosty obce pana Ošeckého na VH 

Sokolovské vodárenské s.r.o., která se bude konat 
dne 27.6.2016 na Březové, v případě, že se nebude 
moci zúčastnit, zastoupí ho místostarosta pan Choc –
jednohlasně odsouhlaseno přítomnými členy ZO

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

 zahájit přípravu na rekonstrukci topení a vymalování 
ZŠ v roce 2016, to samé začít připravovat pro 
MŠ/25.5.2016 proběhne vyhodnocení nabídek tří 
oslovených firem/ 

 ZO zmocňuje místostarostu pana Choce a tajemnici 
paní Pickovou, k jednání ve věci dědictví pana 
Josefa Jakubka, jehož je obec opatrovníkem a 
povoluje využití právních služeb

 informace pana místostarosty Choce o stavu 
obecních www stránek

 SU a.s. Sokolov výsledky měření imisí
 „Jak být skvělým rodičem“- posoudit v kulturní 

komisi publikaci, pro potřeby vítání občánků a 

svatebních obřadů a dát vědět paní Laubendorfové 
z Lokte – ZO nesouhlasí

 projednat otázku fixace ceny elektřiny pro obec a 
příspěvkové organizace obce na roky 2017 a 
2018/podpisy zmocnění a plných mocí pro firmy 
Jirgl a ABRI/

 nakládání s odpady-skartace papíru na OÚ – ZO 
nesouhlasí

 Radim Geberth, Vintířov 30 – žádost o poskytnutí 
finančního daru  na zřízení nahrávacího studia v 
čp.159 v bytě pana Harvana – jednohlasně zastupiteli 
odmítnuto s tím, že se jedná o soukromou aktivitu

 KOS – VH 6.6.2016 od 16.00 na KÚ K.Vary 
v zasedací síni

 prominutí penále a odvodu za čerpání na dětské 
hřiště, které jsme postavili pod vodárnou v roce 2011 
– dostali jsme na vědomí od GFŘ ČR/jedná se 
celkem o částku  1 191 000,- Kč/

 jmenování komise pro výběrové řízení na dodávku 
nového hasičského auta/Muchka,Suchan, Horvát, 
Češka M.,  Střimelský + náhradníci – viz usnesení a 
protokol/ - otevírání obálek bude 2.6.2016 od 13.00 
na OÚ

 žádost paní Biberčičové a paní Mazurové, 
Vintířov čp.57 o thermoizolační fólii na střešní okna 
v jejich podkrovních obecních  bytech – všemi 
zastupiteli jednohlasně odmítnuto 

 zhodnocení dalších prostředků ve výši 5 mil. Kč 
podílových fondech KB

 přihláška do soutěže „Vesnice roku 2016“ – návštěva 
krajské hodnotící komise dne 2.6.2016

 zadání zpracování PD na oplocení MŠ firmě BP 
Ostrov – náklady včetně zaměření by měly být cca 
40 tis. Kč

 odsouhlasena veřejnoprávní smlouva mezi městem 
Sokolov a obcí Vintířov k zajištění činnosti 
speciálního stavebního úřadu

 dar od pana Kovače z Rájce, na dětský den ve výši 
2 000,- Kč - obec děkuje a částka bude k tomuto 
účelu využita

 připomínka paní Vitnerové k umístění popelnic u 
MŠ – obec bude řešit

 kvitovány výsledky a poděkování za práci dětí, při 
úpravě parku za OÚ, úprava zeleně u OÚ a před ZŠ, 
dále i hodnocena aktivita tanečního kroužku paní 
učitelky Mgr. Petry Šimkové a podpora zastupitelů

                                       Návrh zápisu do kroniky obce za rok 2015

Dne 11. dubna 2016 byla na zasedání zastupitelstva pozvána kronikářka paní Věra Svobodová, aby všechny přítomné 
seznámila s obsahem zápisu do kroniky obce za rok 2015. Paní Věra Svobodová 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 a doplnění dotazů. Starosta 
paní Svobodové za pečlivý přístup k této záležitosti poděkoval a zdůraznil, že nejenom zápisy do kroniky ale i pečlivě 
vedená fotodokumentace, která byla opět bohatě rozšířena, 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 – 2015, které by měly navazovat na již zpracovaný dokument, který je nazván „Vintířov v proměnách času“ a 
jsou v něm obsaženy roky 1990 - 2003. 
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Činnost bytové správy za rok 2015

K 31.12.2015  má obec Vintířov ve správě 235 bytových jednotek, z toho je 176 bytů v osobním vlastnictví 
a  59 bytů v majetku obce Vintířov, dále byt správce v MŠ Vintířov a ubytovna č.p. 179 ve Vintířově.
K 1.8.2015 byla předána do užívání bytová jednotka č.p. 111/1. Druhá bytová jednotka je zatím volná. 

Byty v majetku obce.

Pohledávky v nájemních bytech činí částku  876.564,50  Kč. Oproti loňskému roku je dluh nižší o 11.019,- Kč.
Jedná se většinou o staré odžalované pohledávky, které nejsou vymahatelné. Většina je již promlčena a proto bych 
navrhovala odpis některých pohledávek. 

Nové pohledávky jsou malé. Většina současných nájemních smluv je na dobu určitou a pokud by nájemce řádně nehradil 
měsíční platby, jednalo by se o hrubé porušení nájemní smlouvy a toto je důvodem k ukončení nájemního vztahu.

V průběhu roku 2015 se v obecních bytech neprováděly žádné větší opravy nebo rekonstrukce. 
Byly pouze vyměněny, v bytech 24/3 a 24/4, dva dosluhující plynové kotle za nové. 

Byty ve správě obce Vintířov - Společenství vlastníků jednotek ve Vintířově (SVJ). 

Obec Vintířov má ve správě stále 9 společenství vlastníků jednotek (dále jen SVJ), kterým vedeme podvojné účetnictví a 
zajišťujeme pravidelné revize, požadované opravy, dohlížíme na platební morálku jednotlivých vlastníků bytů vůči SVJ,
a další, jak je uvedeno v Mandátní smlouvě.

Platební morálka členů SVJ se zhoršuje a vlastníci přicházejí v dražbě o své byty. 
Někteří dlužníci požádali o oddlužení, které je pro SVJ nevýhodné. Pokud v rámci oddlužení vlastník neuhradí celou 
pohledávku, zbytek za něj uhradí ostatní vlastníci, neboť se jedná o náklady za spotřebované  teplo, teplou a studenou 
vodu, elektřinu ve spol. prostorách a další...

Vintířovská teplárenská a majetková s.r.o.. 

Cena tepla za rok 2015 byla vykalkulována dle skutečných nákladů na 494,30 Kč/ GJ s DPH.
Podařilo se nám dodržet předběžně vykalkulovanou cenu. 

Předběžná kalkulace ceny tepla pro rok 2016 je 494,29 Kč/GJ s DPH.

Počet odběratelů tepla a teplé vody zůstává stejný: 9 SVJ, SBD Rozvoj Sokolov, 
MŠ Vintířov, ZŠ Vintířov a obec Vintířov (byty a nebytové prostory).  

Během roku 2015 nebyly žádné velké opravy na rozvodech tepla a teplé vody. Jediná větší investice byla zajištění měření 
teplé vody na "patách" domů, která by měla přispět k přesnějšímu přerozdělení spotřeby teplé vody.                
                             
24.02.2016                                                                                                                           Jana Češková
                                                                                                                                 Odbor správy majetku obce  

Odstávka dodávky tepla ze Sokolovské uhelné a.s., divize Energetika Vřesová se v letošním roce neuskuteční.     
     

                                     Poděkování našim hasičům

Ředitel hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje plk. Ing. Václav Klemák zaslal 
starostovi dne 20. dubna 2016 dopis, ve kterém vyjádřil poděkování veliteli a členům jednotky 

sboru dobrovolných hasičů naší obce za jejich aktivní účast na taktickém cvičení LUXOR 2016. Znalosti, které během 
cvičení jednotka měla možnost získat, tak přispějí k dalšímu zvýšení připravenosti jednotky v řešení následků 
mimořádných událostí. Dále poděkoval za podporu, kterou obec poskytuje jednotce SDH (sbor dobrovolných hasičů)
k zajištění její akce schopnosti.
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                                     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                                            

Z důvodu maximálního využití nádob na tříděný odpad prosím sešlapujte PET lahve a papírové kartony. 
Pomůžete tím zamezit povalování se odloženého tříděného odpadu u těchto nádob a také nemusí docházet k 
zbytečnému navyšování nákladů na svoz tříděného odpadu. Děkujeme..

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.
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     Informace o činnosti Městské policie Chodov na katastru naší obce za rok 2015

Na zasedání zastupitelstva obce dne 11. dubna 2016 byl starostou panem J. Ošeckým přivítám starosta města Chodova 
Patrick Pizinger  a velitel Městské policie pan Vlastimil Staněk. Pan V. Staněk přednesl přítomným zastupitelům 
požadovanou zprávu za rok 2015. Ve zprávě se zmínil o statistických údajích v jednotlivých sledovaných oblastech a 
personálním stavu jednotky MěPol. Každý měsíc dostávají zastupitelé na vědomí svodky o působení městských strážníků 
na katastru naší obce, ze kterých je vidět činnost zejména na úseku dopravy, mezilidských vztahů, prevence kriminality a 
v neposlední míře i odchyt toulavých psů. O uvedených záležitostech zastupitelé s přítomnými zástupci města Chodova 
potom diskutovali. Po diskusi a vysvětlení některých náležitostí poděkoval starosta obce pan Ošecký veliteli strážníků za 
dosavadní působení v obci a poděkoval zejména za prevenci v místních školských zařízeních MŠ a ZŠ, která je kvitována 
i ředitelkami těchto zařízení. Doufáme, že spolupráce bude i v budoucích letech založena na rozumné úrovni.

Dlouhodobé uzavření komunikace

Ve středu 1.6.2016 se naplno rozjela  plánovaná oprava mostu přes bývalé pasovky Sokolovské úhelné, právní nástupce, 
a. s. , který spojuje naší obec Vintířov a obec Lomnici. V době rekonstrukce mostu č.1812-6 Vintířov, který bude zcela 
zbourán a na jeho místě vyroste zcela nový takzvaně jednopólový most, bude osobní doprava zcela odkloněna. 
Konstrukce nového mostu bude mít rozpětí 18 metrů a v rámci těchto oprav bude potřeba provést i přeložku 
inženýrských sítí. Od 1.6 - 15.6.2016 byly prováděny přípravné práce a vozovka byla částečně uzavřena a od 15.6.2016 
do 30.10.2016 je již komunikace  úplné uzavřena. Budou probíhat demoliční práce a poté stavba mostu 
nového. V době úplné uzavírky budou moci tímto místem projíždět, po objízdné komunikaci, pouze vozidla IZS 
(integrovaný záchranný systém), autobusy veřejné dopravy, vozidla stavby, nákladní doprava společnosti Sokolovská 
uhelná, právní nástupce, a.s., osobní doprava na povolení Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s. a vozidla Údržby 
silnic Karlovarského kraje, a.s.. Je několik možností, jak uzavírku objet. Majitelé dálničních známek mohou využít cestu 
po nedaleké rychlostní silnici R 6, motoristé bez dálniční známky se mohou rozhodnout a využít cesty přes obec Vřesová 
směr Nivy, Boučí, Sokolov a nebo cestu přes Královské Poříčí. Věříme, že stavbařům se stavba povede dokončit 
v termínu a na nás řidiče bude čekat zase méně kolizních situací v podobě děr na vozovce.

                                           Jarní úklid v obci

V měsíci dubnu a v květnu probíhal jarní úklid komunikací, veřejných prostranství a zejména parkovišť 
v naší obci. Chtěli bychom poděkovat všem těm majitelům soukromých domů a jednotlivým sdružením 
na sídlišti, za to že přiložili ruku k dílu a napomohli svým přístupem zvelebit naší obec. Ne všichni 

občané toto chápou a někdy se člověk nestačí divit, co dokáže bezohledný udělat kolem sebe za bordel. Na sídlišti je 
bohužel stále mnoho občanů, kteří si asi vůbec neuvědomují, kde žijí. Smetiště to rozhodně není. V mnoha případech 
jsou velice špatným příkladem svým dětem, přímo jejich rodiče. Po odchodu z místa, kde si jejich děti hrály, a oni sami 
je hlídali je toho důkazem. Na obchodě Vintíř byla jedna z takových fotografií, pořízených po odchodu maminek a 
hrajících si dětí vyvěšena. Lze se jen podivovat, co je v těchto rádoby maminkách za výchovu, kterou chtějí předat 
dalšímu pokolení. O slovní zásobě „ sprostá slova“ nemluvě. Za našich dob v obci nepůsobily žádné tech. služby a ani 
nebyly potřeba. I přesto, že jsou dnes v mnoha místech po obci umístěny odpadkové koše, velkoobjemové kontejnery, jak 
na tříděný, tak na komunální odpad, někteří jako by je nevidí. Na sídlišti jsem vyrostl a je mi s toho opravdu smutně, 
nejenom za sebe, ale i za ty ostatní děti, které si v tom mnohdy musí hrát. Samotnou kapitolu jsou majitelé čtyřnohých 
přátel člověka. V trávě je spousta exkrementu nastražených jako past, jak na děti, tak na samotné pracovníky 
vykonávající úklidové práce. Není to příjemné setkání. A proto chci věřit, že všichni otevřeme oči a uvědomíme si, kde 
vlastně žijeme a kde chceme žít, i přesto že žijeme v takovém kraji… Chytrý se zamyslí, hloupí se směje…..

                                                                                                                                                             Choc Marek
                                                                                                                                                         místostarosta obce
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                  Výroční zpráva o činnosti Základní školy Vintířov ve školním roce 2015/2016

Charakteristika školy

Počet tříd: 5

Počet žáků školy: 82 

Školní družina – dvě oddělení, 46 žáků 

Složení pedagogického sboru

Ředitelka školy    - Mgr. Marcela Kokešová 

I. třída   - Mgr. Nina Kačírová

II. třída   - Mgr. Monika Kindlová   

III. třída   - Mgr. Marcela Kokešová 

IV. třída   - Simona Chaloupková, DiS

V. třída   - Mgr. Petra Šimková

Výuka AJ, VV, PČ, HV ve 3. ročníku – Mgr. Jaroslava Kačírová

Ve školním roce 2015/2016 pokračovala integrace zdravotně postižené žákyně 

(ve 4. ročníku). Je vzdělávána podle individuálního vzdělávacího plánu 

(zpracovala TU a výchovná poradkyně ve spolupráci se SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝM CENTREM v Karlových 

Varech). 

S integrovanou žákyní pracuje asistentka pedagoga. Tuto funkci vykonává paní Jitka Drofová, která absolvovala studium 

pro asistenty pedagoga v Karlových Varech. 

Ve školním roce 2015/2016 byla zahájena integrace dvou žáků 2. ročníku (poruchy chování a poruchy řeči). S těmito 

žáky pracovala asistentka pedagoga paní Jana Plechatová, která absolvovala studium pro asistenty pedagoga v Karlových 

Varech. Žák s poruchou chování byl přeřazen na Základní školu Nejdecká do Chodova. Oba žáci byli vzděláváni podle 

individuálního vzdělávacího plánu. Prostředky na platy asistentek jsou poskytnuty plně ze státního rozpočtu.

Školní družina

Celkem zapsáno 46 žáků.

I.   oddělení: 1. a 2. ročník – 26 žáků Mgr. Klára Mottlová – vedoucí vychovatelka ŠD

II. oddělení: 3.– 5. ročník – 20 žáků Mgr. Jaroslava Kačírová

   

Provozní zaměstnanci

Jitka Heringová

Margita Šubrtová

Ve všech postupných ročnících vyučujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu s názvem VŠICHNI 

SPOLU.

Název ŠVP vyjadřuje hlavní priority naší školy:

 vytvoření otevřeného stánku vzdělanosti (otevřenost dětem, rodičům, veřejnosti)

 vzdělávání žáků se SVP

 péče o nadané žáky

 respektování osobnosti každého žáka

Povinným cizím jazykem je jazyk anglický, který vyučujeme již od 1. ročníku.

Prospěch a chování žáků ve školním roce 2015/2016 bude vyhodnoceno na závěrečné pedagogické radě v červnu 2016. 



7

Předběžný počet žáků ZŠ Vintířov ve školním roce 2016/2017

1. ročník 22 žáků (4 x odklad a 1 žák je pětiletý – rozhodne PPP)

2. ročník 20 žáků   

3. ročník 18 žáků   

4. ročník 19 žáků   

5. ročník 16 žáků   

-----------------------------------

Celkem 95 žáků

Zájmová činnost ve školním roce 2015/2016

Sportovní hry                    Simona Chaloupková, DiS, Jana Plechatová

Taneční kroužek mladší žáci               Marcela Kotová

Taneční kroužek starší žáci               Jitka Drofová

Logopedická a nápravná péče              Mgr. Monika Kindlová

Šikulky                                                Mgr. Petra Šimková, Jitka Drofová

Hudební kroužek      Mgr. Nina Kačírová

Zapojení do projektů

1. Děti šetří přírodu

 DDM Chodov ( IV. třída)  

 Ukázka způsobu třídění odpadů, prohlídka skládky odpadů SATER   

2. Ovoce do škol (po celý rok)

3. Kniha pro prvňáčky – knihovna Královské Poříčí

Integrovaná výuka

17. 12. 2015 Předvánoční večer s přespáním ve škole

Školská rada

Ve školním roce 2015/2016 zasedala školská rada v 10/2015 

 schválení výroční zprávy o činnosti školy ve školním roce 2014/2015

 informace o zájmové činnosti ve školním roce 2015/2016

 informace o činnosti VP a ŠMP – konzultační hodiny 

 informace – volby zástupce zákonných zástupců z důvodů odstěhování členky ŠR

 schválena úprava školního řádu

Dne 11. 11. 2015 proběhly nové volby do školské rady. Byl volen jeden zástupce zákonných zástupců (z důvodu 

odstěhování členky ŠR).

Kandidáti:

Nikola Szencziová 
Eva Demeterová
Zuzana Mandincová
Petra Maxantová
Iveta Zajacová
Monika Cinová
Nejvyšší počet hlasů získala paní Nikola Szencziová.

Druhé zasedání školské rady je plánováno na červen 2016.

             ve Vintířově dne 16. 5. 2016           Mgr. Marcela Kokešová

                                                                                                                                     ředitelka školy

Vypsány pouze části z celkové výroční zprávy.
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Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Vintířov ve školním roce 2015/16

Ve školním roce 2015/16 bylo zapsáno celkem 52 dětí, z toho 30 dívek a 22 chlapců.
Čistých předškoláků - tj. děti, které odcházejí z MŠ a v září zahájí školní docházku, je celkem 15. Odklad školní 
docházky budou mít 4 děti. Jedno dítě bylo v měsíci květen odhlášeno z docházky do MŠ z důvodu změny bydliště. 
Celkem odchází ve školním roce 2015/16  16 dětí.
Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2016/17 proběhl ve dnech 19. – 21.4.2016. Celkový počet zapsaných dětí je 12.
Počet dětí pro nový školní rok 2016/17 je 48. Ještě však bylo zahájeno správní řízení s matkou dvou dětí, která se bude 
stěhovat do Vintířova. 

Výchovně vzdělávací práce na MŠ se uskutečňuje dle Školního vzdělávacího programu „Zázemí-čas jen pro Tebe“
Snažíme se rozvíjet osobnost dítěte po všech jeho stránkách a vše plnit formou hravých zážitkových činností. 
Do těchto zážitkových činností patří též různé akce, které každoročně plánujeme / též za podpory místních sponzorů/

AKCE NAŠÍ MŠ 
- hallowenské  řádění
- mikulášské dopoledne
- vánoční besídka pro rodiče
- karneval pro děti a rodiče
- soutěžní velikonoční dopoledne se zajíčkem
- čarodějnické dopoledne
- Den matek
- oslava MDD
- školní výlet do Ekocentra v Ostrově nad Ohří
- rozloučení s předškoláky

Pravidelné akce: divadlo v mateřské škole 
Další akce: vánoční a jarní fotografování dětí
                    besedy s městkou policii Chodov pro předškoláky zaměřené na bezpečnost 
                     nejen na silnici

Personální obsazení MŠ
Ředitelka MŠ: Štafková Zd.
Učitelky: Kotová, Bokšayová , Soukupová / všechny plně kvalifikované /
VPJ: A.Hájková
Kuchařky:  Bikerová S., Mandincová Z. 
Uklizečka MŠ:  Zápotocká M.
Uklizečka a správcová TV:  A.Fečová                   

KONTROLNÍ  ČINNOST
Během školního roku 2015/16 proběhly tyto kontroly:

- veřejnoprávní kontrola OÚ-Vintířov 18.11.2015– nebyly shledány nedostatky
- OHS – K.Vary 14.3.2016 – dovybavit stolečky na třídách židličkami zohledněnými výškou dětí , doporučen 

nákup nástavců na postýlky / z důvodu provětrávání hyg.lůžkovin

MATERIÁLNĚ TECHNICKÁ VYBAVENOST
Budova školy a její vybavení je postupně dle finančních možností opravováno či doplňováno.
V závěru minulého školního roku byl proveden nákup myčky nádobí.
Během školního roku 2015/16 bylo doplněno kuchyňské vybavení / hrnce /. Dle požadavku OHS, které vyplynulo 
z letošní kontroly, byly zakoupeny nástavce na dětská lehátka. 
Dále byl letos pořízen nový počítač do ředitelny.

Během roku byly zajišťovány předepsané revize a potřebné opravy / elektrorevize, revize seřízení mycího stroje v TV, 
revize plynu, seřízení kopírky, vyčištění okapů na celé budově MŠ a TV, byly dokončeny opravy vybavení na školní 
zahradě a v tělocvičně /. 
Během prázdnin v době uzavření MŠ máme naplánovánu rekonstrukci soc. zařízení  šaten ped. personálu, nákup a 
zabudování nových dětských šatních skříněk.
Během měsíce květen by měl být zahájen Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, do kterého se chceme zapojit a 
získat tak finanční podporu nejen pro materiální zabezpečení školy, ale též pro možnost zajištění lepší výchovně 
vzdělávací práce na MŠ. Dle počtu dětí bychom mohli získat cca 300 000,- Kč na šablony pro získání školního asistenta 
a zajištění prevence logopedických vad u dětí.
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Dále jsme avizovali potřebu na materiální podporu při vybudování nového oplocení kolem budovy MŠ. Při tvorbě 
žádostí o tyto dotace budeme spolupracovat s TOP PRIORITY zastoupená p.Š.Bubelini.

DOPLŇKOVÁ  ČINNOST
MŠ zajišťuje pronájem tělocvičny pro děti a občany z Vintířova a ostatní družstva z blízkého okolí.
Děti ze ZŠ a MŠ využívají tělocvičnu pravidelně při zajišťování výuky a zájm. kroužků.
Celkem pronajímáme tělocvičnu 3 místním sportovním oddílům z Vintířova 
/ platba 150,-/1hod /, 1 oddíl - cizí-děti /platba 250,-/hod /, 2 cizí oddíly dospělých / 350,-Kč /1hod./ , zdarma 
pronajímáme 3 místním oddílům.
Sportovní oddíly navštěvují tělocvičnu většinou v zimním období.

Další doplňkovou činností je zajišťování stravování pro ZŠ, MŠ a cizí strávníky.
V MŠ se celkem stravuje 51 dětí ze ZŠ a 51 dětí z MŠ. Pedagogické zaměstnankyně ze ZŠ a MŠ v počtu 18.
Dále vaříme pro důchodce z obce Vintířov – celkem se stravuje 28 důchodců / platba 40,- Kč  + doplatek z obce 5,- Kč/ a 
cizí dospělí pravidelně se stravujících je celkem 11 / platba 45,- Kč za odebraný oběd/.

SPOLUPRÁCE
Pokračovali jsme v tradiční spolupráci 

- se sponzory – jedná se většinou o podnikatele z naší obce a blízkého okolí.
- se ZŠ - Vintířov / pořádáme společné akce – návštěva předškoláků v ZŠ, vánoční zpívání s dětmi a p. učitelkami 

z MŠ a ZŠ, beseda s p. učitelkami a rodiči předškolních dětí před zápisem do ZŠ, Mikulášská nadílka v MŠ /
- spolupráce s rodiči – je na dobré úrovni
- spolupráce se zřizovatelem – je na velmi dobré úrovni, nezměnila se, proto děkuji všem za podporu a pomoc.  

                                                            
                Zpracovala  dne 23.5.2016                                                          Štafková Zdeňka, ředitelka MŠ-Vintířov 

   

                                Problematika životního prostředí v naší obci

Na zasedání zastupitelstva obce dne 11.4.2016, byla projednána záležitost 
několika občanů naší obce, ve vztahu k negativnímu ŽP v okolí firmy LIAS 
Vintířov, k.s.. Jako starosta obce jsem byl pověřen záležitost projednat s vedením 
uvedené firmy, což se stalo na sjednané schůzce dne 21.4.2016. Bylo dohodnuto, 
že vedení firmy se zúčastní VZ ZO dne 23.5.2016 , od 16.00 v zasedací místnosti 
OÚ ve Vintířově. Všichni podepsaní dostali toto na vědomí a byli vyzváni k účasti 
na tomto zasedání, které se uskutečnilo za účasti ředitele firmy ing. Borýska a dále 
technického pracovníka ing. Krössla. Uvedení pracovníci firmy LIAS Vintířov se 
v úvodu jednání omluvili přítomným za nesrovnalosti, které způsobily zhoršené 
životního prostředí v okolí firmy a nastínili způsob jejich odstraňování. Poté pan 

ing. Borýsek zodpověděl na dotazy některých přítomných a nastala diskuze kolem prašnosti, zápachu a hluku z firmy. 
Poté vystoupil pan A. Tvrdík a připomněl přítomným, že byla na KÚ Karlovy Vary, odbor ŽP, podaná petice občanů, 
jejíž kopie byla předána ing. Borýskovi. Byl vznesen i dotaz k výbuchu u mourového sila v sobotu 21.5.2016, v době 
kolem 21.00 hodiny. Na uvedený problém odpověděl ing. Krössl. Poté začala debata, která směřovala k technickým 
záležitostem a byly zde položeny některé doplňující otázky zastupitelů. Po odpovědích na jednotlivé dotazy, ředitel firmy 
ing. Borýsek nabídl přítomným účast na dni otevřených dveří ve firmě LIAS Vintířov, k.s., který se uskuteční 17.6.2016, 
se schůzkou v 15.00  před vrátnicí firmy. Celou, více než hodinovou diskuzi, uzavřel starosta obce pan Ošecký 
poděkováním za účast zástupcům firmy a ostatním aktérům s přáním toho, že firma bude respektovat podmínky 
integrovaného povolení, aby nedocházelo k tomu, co bylo předmětem vyřízení žádosti nespokojených občanů. Firma 
reaguje na stížnost ze strany občanů, ohledně telefonního spojení a zřizuje cool centrum na které bude možno 24 hodin 
zavolat a z hovoru bude pořízen záznam. Bližší informace budou sděleny v den otevřených dveří.  

       
   Den otevřených dveří ve firmě LIAS Vintířov se koná 17.6.2016 v 15.00 hodin před hlavní vrátnicí.
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Ze školských zařízení

                           
                                                                       Mateřská škola

Konec školního roku 2015/16 v MŠ-Vintířov

S přibývajícími slunečními paprsky si nejen paní učitelky, ale zejména děti uvědomují blížící se léto – prázdniny.                                                                              

Těšíme se společně na ně a zároveň si užíváme poslední předprázdninové týdny v mateřské škole.

Poslední akci, kterou chystáme s nejstaršími předškoláky je „Poslední zvonění – pasování na školáky“.                                                                                                        

Pasování proběhne dne 28.6.2016 v odpoledních hodinách v prostorách školní zahrady naší MŠ. Děti převlečené do 

kostýmů princů a princezen zatančí, zazpívají a pak je královská komise vyzkouší ze všeobecných znalostí potřebných 

pro vstup do základní školy. Po složení zkoušky je rytíř pasuje na školáky. Na tento rituál se děti těší, neboť postoupí na 

další příčce k dospělosti a cítí vše jako velký krok do dalšího života.

Touto akcí oficiálně uzavřeme školní rok 2015/16, ale provoz MŠ bude nadále plně fungovat do 30.6.2016. 

O prázdninách bude MŠ fungovat v omezeném provozu - tj.  provoz pouze na jedné třídě pro děti zaměstnaných matek .

Letní uzavření MŠ proběhne v termínu 18.7. - 12.8.2016.

Ve čtvrtek 1.9.2016 zahájíme nový školní rok 2016/17 v plném provozu a tak trochu "v novém", neboť máme v době 

uzavření MŠ plánovány opravy soc. zařízení a šaten ped. personálu, též zabudování nových dětských šatních skříněk a 

obnova krytů na topení v šatnách 1. třídy a 2. třídy.

Školní rok 2015/16 proběhl v klidné pracovní atmosféře. Za vše můžeme poděkovat rodičům našich dětí a dále pak p. 

ředitelce a p. učitelkách ze ZŠ-Vintířov, které s námi velmi dobře spolupracovaly. Velký dík patří našemu zřizovateli 

obci Vintířov v čele s panem starostou J.Ošeckým, kteří nás nejen finančně podporovali, ale byli nám vždy nápomocni a 

pomáhali při vytváření zázemí nejen pro naše děti, ale i pro náš celý kolektiv školy.

Za vedení mateřské školy musím vyjádřit poděkování zaměstnankyním mateřské školy. Všechny pedagogické i provozní 

zaměstnankyně se snažily veškeré pracovní úkoly plnit zodpovědně a svědomitě. Proto přeji nejen jim, ale všem 

zmiňovaným a též všem ostatním občanům z Vintířova krásné léto a příjemnou dovolenou.

Poděkování strávníkům 

Děkujeme všem důchodcům i ostatním strávníkům za to, že navštěvovali naší školní jídelnu a věříme, že jim u nás i v 

letošním roce chutnalo.

Doufáme, že i nadále budete využívat naše služby - děkujeme a přejeme krásné slunné letní dny.

Upozornění  

Jídelna při MŠ-Vintířov bude v době  18.7. - 12.8.2016 uzavřena.

Výdej obědů bude zahájen 15.8.2016.

                                                                                                   Štafková Zdeňka, ředitelka MŠ-Vintířov
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                                                                              Základní škola
Plánované akce 6/2016

10. 6. 2016 školní výlet - Techmania Plzeň 
15. 6. 2016 cyklistický výcvik žáků – lesopark ve Vintířově
17. 6. 2016 sférické kino – Podmořský svět a Lidské tělo
20. 6. 2016 malování ŠD – přesun do ZŠ
28. 6. 2016 předání vysvědčení na sále U Kahanu
29. 6. – 30. 6. 2016 ředitelské volno

Mgr.  Marcela Kokešová, ŘŠ

Stavební úpravy – léto 2016
 Úpravy elektrických rozvodů 
 Výměna poničených dveří v 1. patře 
 Vybavení dveří samozavírači   
 Oprava prasklin na zdech v celé budově školy
 Nová podlaha - ředitelna, sborovna
 Malování interiéru školy 
 Oprava poničené dlažby ve vstupní chodbě
 Výměna poničeného linolea ve třídách 
 Nátěr tabulí
 „Odvlhčení“ šaten a sklepa
 ŠD – malování 

Mgr.  Marcela Kokešová, ŘŠ

Pasování prvňáčků na čtenáře
Již se stalo hezkou tradicí naší školy zakončit celoroční 
úsilí prvňáčků jejich oficiálním pasováním a přijetím 
mezi čtenáře. Děti nám předvedly, že umí nejen text 
přečíst, ale především porozumět přečtenému obsahu. 
Aby všem přítomným dokázaly, že si pasování opravdu 
zaslouží, dostaly dva úkoly. Nejprve nahlas přečetly 
z kartičky úkol, který musely splnit. Druhou zkouškou 
byl tzv. „běhací diktát“, při kterém mají děti za úkol 
přečíst slovo, zapamatovat si ho a na jiném místě zapsat 
psacím písmem. Jako třídní učitelka musím děti velmi 
pochválit, protože předvedly nejen velmi dobré výkony, 
ale hlavně nám dokázaly, že je čtení opravdu baví.
Na tomto místě bych ráda poděkovala všem 
zúčastněným, kteří si našli čas a přišli nás podpořit. 
Jmenovitě děkuji slečně Krakové, bez účasti knihovnice
by pasování na čtenáře nemohlo být úplné. Velmi si 
vážím přítomnosti zástupců OÚ pana Choce a paní 
Střimelské a též děkuji za nemalou podporu ředitelce 
ZŠ, paní Kokešové.

         Nina Kačírová

Koncert historické hudby
Protože hudebního vzdělávání českého národa není 
v posledních dobách mnoho, rozhodla se naše škola, že 
dětem umožníme přítomnost na hudebně-vzdělávacím 
pořadu s historickými hudebními nástroji. Už jste někdy 
slyšeli hru na flétnu dvojačku, nebo alespoň na 
jednoručku? Nebo jste na vlastní oči viděli hudební 
nástroje z kozích, mufloních, kamzičích a beraních 
rohů? Víte, co je to vzdušnicová šalmaj? Zeptejte se na 
to našich školáků. Třeba si vzpomenou…
                                                                                                                                                 

.                                                            Mgr. Nina Kačírová

Den matek      
Dne 4.5.2016 pořádala Základní škola Vintířov kulturní 
vystoupení ke Dni matek. Žáci si připravili pro svoje 
maminky bohatý program a i když měli někteří trému, 
zvládli vše na jedničku.  Poděkování patří všem 
recitátorům, tanečníkům a jejich p. učitelkám.

                                                         
.                      Jana Plechatová

Pálení čarodějnic
V pátek 29. 4. 2016 se pro děti ze základní školy uskutečnila celoškolní oslava k příležitosti lidového zvyku „Pálení 
čarodějnic“. Veselo bylo již od rána, kdy si některé třídy domluvily, že na vyučování dorazí v čarodějných převlecích. 
Také výuka někde probíhala v duchu této oblíbené tradice. V pozdějších dopoledních hodinách se děti sešly na vodárně, 
kde místní hasiči připravili táborák a vuřty. Počasí všem přálo, a tak si po lahodné svačince mohly malé čarodějnice i 
s ostatními dětmi zarejdit v přírodě. 

Zpracovala: Jaroslava Kačírová
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„Expedice Horní Blatná“
I letošní rok jsme vyrazili, my žáci 3. a 4. ročníku, na 
několikadenní výlet do Horní Blatné v Krušných horách. Počasí 
nám opravdu přálo a tak jsme si mohli užívat celé dny 
v přírodě. Celou naší expedici provázela patronka krušných hor 
víla Marzebilla, která dle pověsti žije v lesích a zimy přebývá 
ve starých štolách. Do jedné z nich jsme se vypravili i my. Byl 
jím Důl Mauritius na Hřebečné, kde nás v závěru prohlídky 
opravdu víla Marzebilla navštívila. Další putování směřovalo 
na rozhlednu Pajndl na Tisovském vrchu, kde jsme kromě 
krásných výhledů „ulovili“ také geocache, která má doputovat 
až na Maltu. Celou expedici jsme ukončili noční procházkou 
v přírodě a další den už jen hop do vlaku a rychle domů. 

                         
.                                                                                                               Za „Expedici Horní Blatná“ Mottlová Klára

Osobní bezpečí
V polovině května navštívil žáky prvního a druhého ročníku pan Staněk z Městské policie v Chodově. Společně si 
povídali jak předcházet a čelit různým nástrahám, se kterými se děti mohou setkat, vyhledání pomoci a řešení 
nepříjemných situací. Besedy s panem Staňkem jsou velmi oblíbené a přínosné.

                      Mgr.Kindlová Monika

Projekt DDM - Děti šetří přírodu
Dne 18. 4. 2016 jsme s dětmi vyrazili do chodovského sběrného dvora. Zde se dozvěděly, co se dále děje s tříděným 
odpadem. S paní lektorkou Stanislavou Volkovou jim byla zodpovězena spousta zajímavých otázek. Nahlédly také do 
jednotlivých kontejnerů a zjistily, co vše se do sběrného dvora odváží. Dále jsme pokračovali s prohlídkou v čističce 
odpadních vod. Děti nebyly tedy nadšeny ze zápachu, který tam na ně čekal, ale celá prohlídka se jim opravdu moc líbila.  
Následoval odjezd dětí autobusem na skládku SATER. Tady měly děti možnost i soutěžit a vyhrát jízdu autem. To jezdí 
po hromadě odpadků a stlačuje je dohromady. Dětem i učitelkám se tento projekt velice líbil, snad si tímto více 
uvědomily, jak důležité je třídit odpad a že musíme šetřit naše prostředí.    
                                                                                                                                                                  Jitka Drofová

Beseda o třídění odpadů
Všechny třídy na naší škole prošly besedou o třídění 
odpadů a byly blíže seznámeny s touto problematikou. 
Žáci byli díky lektorovi ze společnosti EKO-KOM, 
která pořádá tento projekt s názvem Tonda obal na 
cestách zapojeni do aktivní práce a naučili se spoustu 
nových a zajímavých věcí. Myslím si, že je důležité, 
aby žáci pochopili co svým přístupem mohou dokázat a 
jak se mohou podílet na šetření přírody a  lepší, 
zdravější budoucnosti.
                                                                                                 

                                  Mgr. Petra Šimková

                                                                                               

Čtenářská soutěž
Dne 13.dubna 2016 se na naší škole tradičně 
uskutečnila čtenářská soutěž, která patřila nejlepším 
čtenářům naší školy. Celá akce byla pojatá 
v indiánském duchu.  Indiánky si s dětmi zatancovaly a 
protáhly se na indiánské písně, seznámily s jejich 
kulturou a samotná čtenářská soutěž probíhala u ohně, 
kde nás malí indiáni seznámili se zajímavostmi ze svého 
života. Mezi nejlepší čtenáře na naší škole patřil ve 
druhé třídě Martin Kovařčík, ve třetí Petra Varaďová, 
ve třídě čtvrté Tereza Kotová a v páté Daniela Tóthová. 
Všem našim malým čtenářům děkujeme za pěkné 
výkony a přejeme i v dalších letech úspěšnou 
reprezentaci.
                                                                                                    

                                       Mgr. Petra Šimková

Rozloučení se školním rokem
V závěru školního roku 2015/2016 bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům ZŠ Vintířov za jejich celoroční nelehkou 
práci.

Zároveň děkuji zaměstnancům MŠ a ŠJ, místním organizacím i členům školské rady za spolupráci s naší školou.
Mé poděkování patří také zástupcům našeho zřizovatele za ochotu a vstřícnost při zajišťování provozu školy.
Všem našim žákům i občanům Vintířova přeji hezké léto plné sluníčka, klidu a pohody.
                                                                                           

                                                                                                                                  Mgr.  Marcela Kokešová, ŘŠ
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                                       Výroční zpráva TJ Baník Vintířov

Naše TJ Baník Vintířov v současné době sdružuje 3 sporty a to – fotbal, stolní tenis a aerobik

Fotbalový oddíl
MUŽI: Po úspěšném podzimu a umístnění na 2. místě tabulky 1. A třídy Karlovarského kraje jsme zahájili rok 2015 
zimní přípravou, kterou nikdo z hráčů nemá rád, ale je to nutný základ fyzické kondice pro celý rok. Absolvovali jsme ji 
celou u nás doma ve Vintířově a o víkendech jsme hráli zimní turnaj v Královském Poříčí, na kterém jsme obsadili 3. 
místo. Celou přípravu provázela slabá tréninková účast, která se přenesla i do jarní sezóny. 
Družstvo mužů obsadilo v soutěžním ročníku 2014/15 1. A třídy 3. místo a postoupilo do baráže o účast v krajském 
přeboru. Ve 26 utkáních dokázalo 14x vyhrát, 6x remizovat a 6x prohrát a při skóre 74:48 získalo 51 bodů. Soupeřem 
ačka v baráži byl Baník Královské Poříčí a po výsledcích 0:8 a 3:3 jsme tuto baráž prohráli a zůstali i pro další sezónu 
v 1. A třídě. Krátká příprava na novou sezónu a příchod několika nových hráčů signalizovala naději na dobré výkony i 
umístnění v podzimní části 1. A třídy ročníku 2015/16. Jaké však bylo nepříjemné vystřízlivění, když jsme nedokázali 
podávat očekávané výkony a tabulkou se neustále propadali až na předposlední místo podzimní části soutěže. Ve 13 
utkáních jsme získali pouhých 9 bodů za 2 výhry, 2 remízy a 9 proher při skóre 23:47. Zejména počet obdržených gólů je 
alarmující a čeká nás spousta práce na jaře 1. A třídu zachránit.
ŽÁCI: jarní část sezóny okresního přeboru Sokolovska mladších žáků naši nejmenší odehráli s velkými problémy díky 
nedostatku dětí a byli jsme rádi, že soutěž vůbec dohráli. Po skončení soutěže skončil s trénováním i trenér žáčků pan 
Dejl a před námi byl veliký problém sestavit mužstvo na novou sezónu. Nakonec jako mávnutím kouzelného proutku se 
podařilo panu Vystrčilovi na konci prázdnin přivést k fotbalu 8 dětí a jsme rádi, že mužstvo i přes některé kázeňské 
problémy funguje. Po podzimní části žáčci figurují v desetičlenné soutěži na 6. místě, když z devíti utkání 3x vyhráli a 6x 
prohráli a při skóre 62:76 získali 9 bodů. Po podzimní části došlo k stavebním úpravám staré kabiny, která se opravdu 
povedla, a její výsledek nás příjemně překvapil. Musím tímto poděkovat zastupitelstvu obce, že tuto jednorázovou 
stavební úpravu posvětilo a byla možnost jí ihned provést. 
Závěrem mé zprávy bych chtěl poděkovat vedení obce v čele se starostou panem Jiřím Ošeckým a obecnímu 
zastupitelstvu za velikou podporu sportu v naší obci a popřát všem občanům naší krásné vesnice hodně zdraví, štěstí a 
spokojenosti v roce 2016. 
                                                                                                                             Pavel Vašek, předseda oddílu
Stolní tenis
V září 2015 jsme zahájili již pátou sezónu ve stolním tenise pod hlavičkou Baník Vintířov.  Byla postavena dvě družstva. 
Ve skupině A hrají převážně dorostenci a dva dospěláci, kteří dosahují lepších výsledků. Jedná se o Milana Horváta, 
Elišku Nesměrákovou a Jakuba Visingra, který k nám přestoupil z Batesty Chodov. Z dospělých je to Jirka Leňka a 
Roman Daněk. Ve skupině B hrají mladší a starší žáci, Josef Ludrovský a Jan Tyml. Družstvo pak doplňují ostatní hráči a 
ti se střídají podle potřeby. Do okresního přeboru nastoupilo v sezóně 2015/16 11 družstev. Konkurence je opravdu 
veliká a všichni chtějí přestoupit do Krajského přeboru a samozřejmě si některé oddíly nechávají na tyto turnaje hostovat 
hráče, kteří hrají j divizi a také v první nebo v druhé lize. Musím náš dorost pochválit, neboť v první polovině sezóny 
skončili na krásném druhém místě a opravdu se snažili. Uvidíme ve druhé půlce roku. Je možné, že i druhé místo jim 
zajistí postup do Krajského přeboru. Vše záleží na rozhodnutí KSST. Je to pro nás velmi těžký boj a my jsme celý oddíl 
rádi, že to nevzdávají a hrají stále naplno i s tak těžkými soupeři.                                                                                                                                                                                                      
Do skupiny B jsme měli zařazeny ještě dva mladší hráče z naší obce, ale hned na začátku září a těsně před zahájením 
sezóny opustili náš klub z důvodu, který ve sportu a v tomto věku nemusím vysvětlovat a který všichni známe. Je to 
velká škoda, protože oba chlapci měli velice dobré předpoklady něco dokázat. Uvidíme, možná se do klubu vrátí. Mají 
stále dveře otevřené. Pro další zkušenosti jezdí děti i dospělí na všechny turnaje, které kluby pořádají. Jsou převážně 
bodovací a tím děti získávají body do tabulek.                                                                                                                                                                                                        
Naši hráči nezahálí ani na svých školách, které navštěvují, neboť i tam se pořádají různé turnaje mezi školami. Výsledné 
ovoce přivezli děti z turnaje v Jindřichově Hradci. V Chodovském zpravodaji vyšel pochvalný článek od Mgr. Miloše 
Volka, kde chválí tým hráčů složený i s Milanem Horvátem ml., který nejprve postoupil ze skupiny do první osmičky a 
v té svedl velké boje a dokázal vybojovat krásné 6. místo. Pochvalně se zmínil, také o trenérech z Vintířova, kde kluci 
trénují.

Tímto bych chtěla složit jako každý rok pochvalu panu Zdeňkovi Krakovi, že i přes své pracovní vytížení jezdí s dětmi 
na všechny turnaje a obětuje na tyto akce hlavně víkendy, což pro mnohé z nás není možné. Zasloužil se také o získání 
dalšího tréninkového dne a tím pádem je v tělocvičně třikrát do týdne a to od 16.30 do 20.00 hodin. Nebýt jeho, nebylo 
by u mládeže dosaženo takových výsledků. Tím, že se děti zúčastnily těchto turnajů, získaly nejen spoustu nových 
zkušeností, ale také tím přispívají k reprezentaci naší obce. Dále bych chtěla poděkovat všem funkcionářům TJ Baníku 
Vintířov za ochotu a vstřícnost a hlavně za příspěvek ke koupi robota, který umožní lepší tréninkové fáze pro jednotlivé 
hráče a zlepšení techniky hry. Velice jsme uvítali místního rozhlasu, který tímto zve místní občany k podpoře našich 
utkání. Tato podpora našim hráčům moc pomáhá. Ostatní družstva nám tuto možnost jen závidějí, protože oni tuto 
možnost nemají a také by ji rádi uvítali. Jako každý rok pořádáme několik turnajů v naší tělocvičně a to s velikým 
úspěchem, především ze strany KSST a všech zúčastněných. 
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Na závěr bych si za náš oddíl moc přála, aby se naše děti probojovaly do Karlovarského přeboru, neboť by si to opravdu 
zasloužily a otevřela se jim nová cesta pro další zlepšení ve svých výkonech. Uvítali bychom také nové členy pro růst 
našeho oddílu.

Držíme všem palce do druhé sezóny. Sportu zdar!!!                                              Za oddíl ST Jitka Kárníková

Zájezdy obce 06 - 09/2016

                           Třídenní zájezd občanů do oblasti „ Náchodsko“

Obec pořádá ve dnech od 23.9. do 
25.9.2016, třídenní poznávací zájezd s 
lehkou turistikou do oblasti 
Náchodska. Náchodsko je členitá 
krajina lesů, luk, čistých bystřin a 
klidnějších říček, pískovcových skal, 
roklí, ale i živých obcí a měst. Naši 
předkové nám zde zanechali nespočet 

památek, starobylá města, renezanční zámky, kláštery a zajímavé 
technické památky, především pevnosti obranné systémy z 
různých dob naší historie. V zájezdu je zahrnut výlet do 
Jaroměře-Josefova a prohlídka tamní podzemní pevnosti, výjezd 
do Dobrošova a do polského Kudova Zdroje, turistický okruh v 
přírodní rezervaci Bludné skály, procházka po Ratibořicích a 
Babiččině údolí, prohlídka zámku Náchod, Adršpachu a Nového 
Města nad Metují. 

Cena zájezdu je 1.500,- Kč na osobu a musí být uhrazena při 
odevzdání přihlášky. V ceně zájezdu je doprava, ubytování, 
polopenze, pojištění, průvodcovské služby a vstupné do 
navštívených objektů. Přihlášky se přijímají od 15. června 2016 
od 15:30 hodin na našem obecním úřadě v kanceláři č. 6 u paní 
Pickové.

Všem účastníkům přejeme šťastnou cestu a pěkné zážitky.

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.

Program:

pátek 23. září 2016

7.00 odjezd z Vintířova

11.00 polední přestávka u Mac Donald na D11

14.00
Jaroměř – Josefov, prohlídka podzemí 

pevnosti

16.00
výjezd na Dobrošov, zevní prohlídka pevnosti 

z roku 1938

17.00 Náchodsko, ubytování

sobota 24. září 2016

9.00
výjezd do Polska, Kudova Zdroj, krátká 

prohlídka lázeňského města

11.00
přírodní rezervace Bludné skály, turistický 

okruh cca 1 hodina

14.00
Ratibořice, Babiččino údolí, prohlídkový 

okruh cca 2 hodiny

16.00
zámek Náchod, zevní prohlídka, vyhlídkový 

bod na město

neděle 25. září 2016

9.00 odjezd do Adršpachu

10.00 prohlídka skalního města s průvodcem

14.00
Nové Město n. Metují, krátká prohlídka 

městské rezervace

19.00 návrat do Vintířova
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                                                          Různé

          V období letních prázdnin bude z důvodu dovolené uzavřeno Sportovní centrum a knihovna

Knihovna uzavřena: od 2. července do 13. srpna 2016
Sportovní centrum uzavřeno: od 4. července do 25. července 2016

Všem návštěvníkům Sportovního centra a knihovny, děkujeme za přízeň a přejeme krásně strávené 
letní prázdniny. Využijte možnosti si zacvičit, a nebo zapůjčit knihy mimo tyto termíny. 

Rockfest Vintířov 2016
V tomto roce 2016 proběhne akce Rockfestu, oproti jiným ročníkům o trochu dříve a to z důvodu překrytí jinými akcemi 
pořádanými v okolí v měsíci srpnu. Místo konání se nemění a vše se odehraje na víceúčelovém hřišti, tak jak jsme tomu 
všichni zvyklí. Vše vypukne dne 16.7.2016 a to od 14.00 hodin a konec je naplánován na 24.00 hodinu. Hlavní kapelou 
pro letošní pátý ročník je kapela Katapult. Jak je již zvykem, celý den obohatí různé regionálním kapely, jako jsou 
například Meat Mincer, Špuntqaně, Pororoca a další. Vstupné zůstává pro tento rok 150,- Kč v předprodeji a 200,- Kč na 
místě. Předprodej bude již brzy spuštěn na obecním úřade a postupně i na dalších místech o kterých vás budeme včas 
informovat i prostřednictvím červencových měsíčních informací. Děti do 150 cm v doprovodu platícího dospělého, 
držitelé průkazů TP, ZTP a ZTP/P mají tradičně vstup zdarma. Více informací na www.rockfestival.cz

Pálení čarodějnic 2016
V sobotu 30. dubna 2016 přede dnem svátku všech 
zamilovaných, který každoročně připadá na 1. května se 
v naší obci zhostil sbor dobrovolných hasičů tradičního 
pálení čarodějnic spojený se vztyčením májky. Tento 
zvyk stavění osekaného stromu vyzdobeného pentlemi a 
věnci je znám již z dávné Anglie. Spoustu tradic, které 
se v naší české společnosti udržovaly staletí se bohužel 
vlivem moderní doby pomalu vytrácejí a je tomu škoda. 
Začátek akce byl naplánován na 17 hodinu a první co 
přišlo na řadu, bylo vztyčení nazdobené máje. I v tomto 
vztyčení máje, byla oproti minulým létům změna. Při 
zvedání byl dlouhá léta využíván vůz značky IFA, který 
již dosloužil a byl prodán. Hasiči, tak stáli před úkolem 
vymyslet jakým jiným bezpečným způsobem vztyčit 
májku. Po několika návrzích si nechali vyrobit 
výklopný mechanizmus, do kterého se šrouby upevní 
kmen osekaného stromu a za pomocí lan a dřevěných 
tyčí na konci zakončených do písmene v, se májka 
dostane na své místo. A tak tomu i bylo, vše se povedlo 
a májka se hrdě tyčí nad hasičskou zbrojnicí. Mnoho 
lidí o tuto událost přišlo, neboť účast z počátku nebyla 
tak veliká. Kdo neviděl můžete využít web. stránek naší 
obce a v galerii fotografií se na pár snímků pod názvem 
„ Pálení čarodějnic 2016“ podívat. Pro dobrou náladu 
začala hrát country kapela Drsná žízeň, která vytvořila 
všem přítomným velice příjemnou atmosféru. Z okolí se 
začaly slétat malé i veliké čarodějnice, které se snažily 
prolétat kolem hodnotící komice, tak aby zaujaly. 
Krátce před 19. hodinou se hodnotící komise zhostila 
svěřeného nelehkého úkolu a vyhlásila výsledky. Lidé 
se bavili a panovala veselá nálada. Byl také vypraven 
lampionový průvod. Je velká škoda, že dnes není ze 
strany mládeže takový zájem o dění v obci a věc, která 
k pálení čarodějnic a stavění máje neodmyslitelně 
dlouhá léta patřila, tanec mladých dívek, se již nedaří 
přes veškerou snahu obnovit. Bylo by to samozřejmě 
krásné zpestření, ale ……. 
Ne vše v životě vydrží věčně a tak tomu bylo i s naší 
májkou. Dne 28. května 2016 se opět rozjeli májové 

oslavy, ale tentokrát s kácením máje. K tanci a poslechu 
nyní zahrála kapela s Mariánských lázní s názvem „ 
Quo Vadis Rock“. Všemu tomuto předcházela akce pro 
děti s názvem „ Cesta kolem světa“ v Lesoparku a v 
okolí školy. Děti po zdolání všech stanovišť, obešly 
pomyslně kolem světa a zamířily do hasičské zbrojnice. 
Krátce po 17 hodině se hasiči ujali svého úkolu. To co 
v první den měli chránit a dnes za úkol s pílit, přesným 
řízeným pádem poslali na zem. Všechny stužky co byly 
na špici májky, byly velice rychle odzdobeny všemi 
přítomnými dětmi. Zábava trvala do pozdních večerních 
hodin.   

Tradiční májové oslavy
Jsem členem sboru dobrovolných hasičů ve Vintířově 
už pár let a podílím se na většině kulturních akcí, které 
už léta pořádáme. V poslední době se často setkáváme s 
dotazy našich spoluobčanů proč už nepořádáme 
hasičské plesy a bály, kácení máje a podobně. Tyto 
tradice upadají a ze strany zejména mladých 
spoluobčanů o ně není zájem. Za posledních několik let, 
kdy jsem děvčata každý rok obcházela s dotazy zda jsou 
ochotny jít tančit a zúčastnit se kácení máje, mi bylo 
odpovězeno, že si přeci nebudou dělat ostudu, nebo se 
nebudou " ztrapňovat". Bylo tomu tak bohužel i letos. 
Je smutné, že ze 30ti pozvaných dívek z naší obce se ani 
jedna této tradice nezúčastní. Dokonce ani nepřišli na 
pohoštění, které jsme pro ně připravili.
Je opravdu málo obcí, které tyto tradice a zvyky drží a 
my, jako sbor, jsme se snažili ze všech sil, abychom 
tyto tradice v naší obci udrželi. 
Na dotazy ohledně pořádání kulturních akcí tak mám 
jedinou odpověď. Nemůžeme pořádat kulturní akce, 
když o ně není v naší obci zájem a lidé se těchto akcí 
nezúčastňují. Děkujeme za pochopení. 

                                                        Za SDH Vintířov 
                                                 Kateřina Rosenkranzová 



Webové stránky obce www.vintirov.cz
Je to již 1 rok od spuštění nových webových stránek obce v novém grafickém formátu. Záměr, který byl na začátku 
těchto změn se zdařil a stránky se staly funkční, moderní a přehledné. Skrze toto internetové rozhraní je naší snahou 
občanům poskytnout veškeré dostupné aktuální informace, tak aby měli možnost se dozvědět co se u nás a kolem děje. 
Obsah, který se postupem času na stránky vložil, může mnohým občanům sloužit 24 hodin, jako zdroj informací. 
V únoru tohoto roku se vytvořeny stránky, také na Facebooku a tak aktuální informace jsou prezentovány i zde. Nedílnou 
součástí webových stránek je kalendář akcí, ve kterém se lidé mohou podívat, kdy se co v obci děje a s blížící se akcí se 
také upřesňují informace v textu samotném. V uplynulém období jsme byli osloveni několika firmami, zdali bychom na 
stránky nevložili odkazy na internetové stránky, které oni sami provozují. Ve čtyřech případech jsme se rozhodli, že by to 
pro občany mělo přínos a na stránky jsme tyto neplacené reklamy umístili. Jedná se o dva portály „ práce.cz a profesia“ 
na kterých si lze vyhledat velké množství nabídek zaměstnání v našem okolí. Dále se jedná o odkaz na stránky „ 
NávštěvaLékaře.cz“ kde si lze vyhledat lékaře podle odbornosti a lokality, a poslední odkaz je na Sokolovský deník 
s kterým obec úzce spolupracuje. V Sokolovském deníku bylo již několik našich článku vytištěno a několik jich sám 
deník o nás také napsal. Chtěli bychom na webových stránkách prezentovat i podnikatele v obci a vytvořit tak v okně 
služby, podsložku“ PODNIKATELE „. Taková myšlenka byla již od samého počátku vzniku nových stránek a 
podnikatelé se oslovili i skrze zářijový občasník 2015, ale nikdo na výzvu nereagoval. V nedávné době se několik málo 
podnikatelů poptávalo na tuto možnost se prezentovat a tak jsme oprášili i tuto myšlenku. Chtěli bychom oslovit 
podnikatele, podnikající na katastru naší obce, zdali by jste se chtěli takto prezentovat. Vytvořte návrh (fotografii, stručný 
popis podnikání, zaměření, kontakt), zkrátka takovou vaší představu, a nebo alespoň dejte vědět zda se chcete objevit 
mezi podnikatele mi, kteří zájem již měli a to na e-mailovou adresu vintirov@vintirov.cz. Pokud máte nějaké nápady, 
náměty, připomínky můžete je také zaslat na výše uvedený kontakt.

Cesta kolem světa
Ke dni dětí jsme uspořádali v naší obci akci s názvem Cesta 
kolem světa. Děti měly možnost navštívit různé kouty naší 
země a seznámit se s místní kulturou. Zápis dětí proběhl v 
místním LESOPARKU, kde také začínaly první stanoviště a 
stezkou děti došly až do hasičárny, kde se konalo kácení Máje. 
Děti na každém stanovišti dostávaly sladké odměny a za 
vyplnění hrací karty na konci dostaly dárek v podobě hračky. 
Akce se celkem zúčastnilo 108 dětí. Nejen dětmi, ale i rodiči 
byla hodnocená jako povedená a velmi pěkná.
Dovolte mi prosím touto formou, abych poděkovala za 
nezištnou a velkou pomoc lidem, bez kterých by se tato akce 
nemohla uskutečnit. Jmenovitě děkuji moc manželům 

Pickovým (hula tanečnice) , Václavu Šultysovi a panu Šteleňovi (obzvláště velké díky, chudáci nabalení eskymáci ve 28 
stupních), Olče Brázdové a Míše Nimrichterové ( kovbojky), Vencovi Horáčkovi + Vildovi Tokárovi ( africké kmeny), 
Janče a Lilče Krakovým ( indiánky), Romče Vincencové a Štepce Cinové ( klokani), Jáje Mullerové a Lukymu Krakovi 
(Caesar a Kleopatra). Já jsem zastupovala Geishu a asijské národy. Jsem velmi ráda, že se najdou lidé, kteří nemyslí jen 
na sebe a rádi udělají něco navíc pro naše nejmilejší.
                                                                                                                                        Mgr. Petra Šimková
Poděkování za sponzorský dar
Rádi bychom chtěli, touto cestou, poděkovat panu Martinovi Kováčovi z Rájce za sponzorský dar, který věnoval na 
uspořádání dětského den a to ve výši 2.000,- Kč. Za děti moc děkujeme a věnovaná částka bude plně využita k těmto 
účelům.
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