
 
 
 
 

Prosinec 2022                                                                č.  117 

Ze zasedání Zastupitelstva obce Vintířov 

12.9.2022 
➢  

Navržený program jednání: 
1. Kontrola usnesení z minulého 

zasedání zastupitelstva obce. 
2. Stav a průběh investičních akcí v rok 

2022, příprava akcí a projektů pro 
další roky. 

3. Informace ke komunálním volbám do 
zastupitelstev měst a obcí konající se 
v termínu 23. a 24. září 2022.  

4. Rozbor hospodaření obce za 01-
06/2022 - návrh rozpočtu pro rok 
2023.  

5. Kulturní akce v měsíci 09 - 12/2022 a 
stav jejich příprav.  

6. Projednání dohody o změně 
veřejnoprávní smlouvy s městem 
Chodov. 

7. Projednání smlouvy o spolupráci se 
společností meridian Nová Energie 
s.r.o. 

8. Projednání návrhu na pořízení změny 
Územního plánu obce Vintířov – 
zkrácení postupu pořízení – žadatel: 
Sokolovská uhelná, p. n., a.s. 

9. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a dohoda o 
umístění stavby ČEZd_SoBS VB 
37852/IV-12-0020231/Vintířov, č. 
parc. 78, KNN – kabelové vedení nn. 

10. Projednání žádosti o pronájem 
prostoru pro podnikání v č.p. 182. 

11. Projednání návrhu na zvýšení 
prostředků pro občany nad 63 let 
(vánoční balíčky, příspěvek na 
obědy). 

12. Návrh na poskytnutí mimořádné 
odměny starostovi. 

13. Strategie sportu obce Vintířov 2018 - 
2028 – aktualizace. 

14. Projednání návrhu na zajištění 
spolufinancování technického 
zhodnocení fotbalového hřiště a 
vybudování zázemí pro TJ Baník 
Vintířov.  

15. Rozpočtová změna č. 4/2022.  
16. Různé.  

a) Žádost o pronájem pozemku par. č. 74  
a 77/2 v k.ú. Vintířov u Sokolova. 

17. Diskuze. 
18. Usnesení. 
 
Na vědomí: 
 
➢ V měsíci červenec 2022 proběhlo na 

základě POPD vyčištění koryta 
Vintířovského potoka ze strany 
společnosti Sokolovské úhelné p.n., 
a.s.  

➢ Dne 27.6.2022 byla vyhlášena veřejná 
výzva k přihlášení zájemců dle zákona 
č. 312/2002 Sb., na pozici úředníka 
finančního odboru Obecního úřadu 
Vintířov. Výběrové řízení proběhlo dne 
11.8.2022. 

➢ Na základě výzvy operačního střediska 
a ředitele hasičů Karlovarského kraje  
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➢ Zasahovala místní jednotka 
dobrovolných hasičů při rozsáhlém 
požáru národního parku České 
Švýcarsko. Velkým pomocníkem při 
zdolávání přírodního živlu byla svěřená 
technika (SCANIA CAS 30 aj.) a hlavně 
odhodlání a připravenost našich 
hasičů. Za což si zaslouží velké 
poděkování.    

➢ Dne 28. července 2022 se uskutečnilo 
setkání vybraných hostů u příležitosti 
2. letého výročí od zahájení stavby 
nově vznikajícího BMW Group 
Vývojového centra v Sokolově. 
Následně dne 1.8.2022 byl zahájen 
zkušební provoz na dvou testovacích 
modulech, asfaltové ploše o rozloze 
90 000 m2 a na dálnici o dvou jízdních 
pruzích v délce dvou kilometrů. Za 
obec byl setkání přítomen starosta 
obce.  

➢ V období 10.-17.5.2022 probíhalo ze 
strany SUAS p.n., a.s., jakožto 
objednatele, v souladu s rozhodnutím 
OBÚ pro území kraje Karlovarského 
monitorování ovzduší z hlediska 
prašnosti a škodlivin. Dle 
autorizovaného měření imisí 
suspendových částic PM 10 splňují 
naměřené hodnoty limity stanovené 
zákonem č.201/2012 Sb.   

➢ V areálu SUAS p.n., a.s na pozemku 
parč. č. 594/1 (ostatní plocha) v k. ú. 
Vintířov u Sokolova probíhá výstavba 
areálu fotovoltaické elektrárny o 
předpokládaném výkonu 2.7 MWp bez 
akumulace (bateriové úložiště), jejím 
účelem bude výroba elektrické energie 
s následným přínosem této energie do 
lokální sítě VN, která je vlastněná výše 
uvedenou společností SUAS. Jedná se o 
lokalitu v blízkosti rozvodny Lipnice.   

➢ Ve středu 1. září 2022 byl slavnostně 
zahájen školní rok 2022/23 Základní 
školy Vintířov v parku pod školou. Za 
obec se tohoto slavnostního zahájení 
účastnil starosta obce. Do prvního 
ročníku nastoupilo 21 žáků. Celkový 
počet všech žáku v ZŠ je 82.  

➢ Na základě stížností na zápach ze 

společnosti LIAS VINTÍŘOV, LSM, K.S. 

se uskutečnila schůzka s vedením 

společnosti, jejíž součástí byla i 

prohlídka technologie, která všechny 

procesy řídí. Bohužel stížnosti na 

zápach jsou, evidují se, a řešení je na 

straně společnosti. K tomuto účelu 

slouží např. e-mail vytvořený obcí, kam 

mohou občané psát své stížnosti 

zp.vintirov@gmail.com anebo telefon 

přímo na velín společnosti 

352 673 142. 

➢ Obec Vintířov uzavřela smlouvu o 

poskytnutí skartační nádoby pro 

separaci papírového odpadu 

s garantem projektu panem Pavlem 

Šlangorským. Nádoba bude umístěna 

na obecním úřadě k likvidaci 

(skartování) dokumentů. 

➢ Na základě rozhodnutí Ministerstva 

financí ČR jsme obdrželi na úhradu 

výdajů souvisejících s konáním voleb 

do zastupitelstev obcí (1/3 Senátu 

Parlamentu ČR) 2022 finanční 

prostředky ve výši 52 000,- Kč. Finanční 

prostředky budou účelně využity.  

➢ Dne 13.9.2022 se uskuteční v Březové 
u Sokolova zasedání rady svazku 
Mikroregionu Sokolov- východ. Za 
obec se jednání zúčastní starosta obce. 

➢ Na základě žádosti společnosti 
Sokolovská uhelná, p. n., a.s., byla obcí 
prodloužena platnost povolení – 
vypouštění důlních vod Jiří – sever za 
předpokladu, že stanovený způsob a 
podmínky vypouštění důlních vod 
budou nadále vyhovovat vydanému 
povolení. 

➢ Na základě žádosti společnosti 
VODÁRNA SOKOLOVSKO bylo 
povoleno obcí na nezbytnou dobu 
v souvislosti s opravami ČOV Vintířov 1 
(pod sídlištěm, v termínu 3. -
16.9.2022) vypouštění odpadních vod 
s hodnotami vyššími, než jsou 
nařízeny.   

➢ Ze strany společnosti Sokolovská 
vodárenská s.r.o. jsme byli požádáni o 
návrh plánu oprav a investic stávající 
vodohospodářské infrastruktury pro 
rok 2023. Jedná se o záležitost 
každoroční a ze strany obce budou v 
termínu návrhy doručeny.  
 

mailto:zp.vintirov@gmail.com
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24.10.2022 
➢ Navržený program jednání: 

1. Zahájení zasedání zastupitelstva. 

2. Ustanovení mandátní komise, 

ověření platnosti mandátů. 

3. Složení slibu členů zastupitelstva. 

4. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 

1 zákona o obcích) a zapisovatele. 

5. Schválení programu. 

6. Volba volební a návrhové komise. 

7. Volba starosty a místostarosty, 

a) určení funkcí, pro které budou 

členové zastupitelstva obce uvolněni 

(§ 71 odst. 1 písm. a/ zákona o 

obcích) 

b) určení způsobu volby starosty a 

místostarosty 

c) volba starosty 

d) volba místostarosty 

8. Proslov zvoleného starosty. 

9. Zřízení finančního a kontrolního 

výboru. 

10. určení počtu členů finančního a 

kontrolního výboru, 

a) volba předsedy finančního výboru 

b) volba předsedy kontrolního výboru 

c) volba členů finančního výboru 

d) volba členů kontrolního výboru 

11. Rozhodnutí o odměnách za výkon 

funkcí neuvolněných členů 

zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona o 

obcích). 

12. Projednání návrh rozpočtu na rok 

2023. 

13. Projednání návrhu na zřízení orgánů 

zastupitelstva obce 2022-2026. 

14. Smlouva o zřízení věcného břemene 

– služebnosti č. IE-12-0008091/1, 

stavba Vintířov, SO, směr k č.p. 53, 

kNN. 

15. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene a dohody o 

umístění stavby Č. IV-12-0020745, 

název stavby: Vintířov, č.parc. 

475/14, kNN. 

16. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene a dohodě o 

umístění stavby Č. IV-12-0020682, 

název stavby: Vintířov, č.parc. 287/1, 

kNN. 

17. Projednání způsobu pronájmu od 

1.1.2023 v objektu na adrese Vintířov 

61 (sportovní centrum). 

18. Odpisový plán na rok 2022 Mateřská 

škola – změna. 

19. Projednání společného volebního 

programu pro období 2022-2026. 

20. Různé. 

a) Žádost o schválení 

uzavření Mateřské školy v době 

vánočních svátků (21.12. – 

30.12.2022). 

b) Žádost o 
předfinancování projektu 
Implementace Reformy 3.2.2. 
Národního plánu obnovy - 
podpora škol. 
c) Smlouva o výpůjčce č. 

V/3103/SO/2022 pro realizaci 

stavby „Vintířov, chodník na p.p.č. 

87/1, 97/1, 97/6“ 

21. Diskuse. 

22. Usnesení. 

Na vědomí: 
 
➢ Obec Vintířov uzavřela (prodloužila) 

smlouvu o využití obecního systému 

odpadového hospodářství a zajištění 

zpětného odběru elektrozařízení, dle 

nové legislativy, se společností 

ELEKTROWIN a.s., se sídlem Praha 4, 

Michelské 300/60, PSČ: 140 00.  

➢ Ve dnech 7. – 9. října 2022 se ve 

městě Horní Slavkov v areálu bývalé 

porcelánky uskutečnilo taktické 

cvičení složek integrovaného 

záchranného systému pod názvem 

„Luxor 2022“. Cvičení bylo zaměřeno 

zejména na přípravu jednotek SDH 

obcí k plnění úkolů v ochraně 

obyvatelstva. “ Jednotka naší obce je 

zařazena mezi jednotky předurčené k 

plnění úkolů v rámci plošného pokrytí 

KK a cvičení se zúčastní.  

➢ Obec Vintířov na základě 

veřejnoprávní smlouvy o vytvoření 

školského odvodu s městem Chodov 

uhradila za dojíždějící děti do 

Základní školy Chodov, Husova 788, 
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357 35 Chodov částku 23 000,- Kč (23 

dětí).   

➢ Na základě žádosti ředitelky z MŠ 

Vintířov byla obcí (zřizovatelem/ 

starosta) schváleno konání 

zájmových kroužků pro děti a rodiče 

v čase mimo provozní dobu.  

 

12.12.2022 

➢ Navržený program jednání: 
23. Zahájení zasedání zastupitelstva. 

24. Složení slibu členů zastupitelstva. 

25. Kontrola usnesení z minulého 

zasedání zastupitelstva obce.  

26. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 

1 zákona o obcích) a zapisovatele. 

27. Schválení programu. 

28. Informace k volbám prezidenta České 

republiky, které se uskuteční 

v termínu 13. a 14. ledna 2023. 

(případně II. kolo 27. a 28. ledna 

2023).    

29. Stav a průběh investičních akcí v obci 

v roce 2022, příprava akcí a projektů 

na rok 2023 a další.  

30. Kulturní akce v měsíci 12/2022 a 

schválení kulturních akcí na rok 

2023/ dotační systém. 

31. Vyhodnocení užití státních dotací a 

dotací od Karlovarského kraje v roce 

2022. 

32. Stanovení počtu pracovníků obce a 

OÚ pro rok 2023, stanovení 

mzdových fondů pro rok 2023.  

33. Projednání a schválení rozpočtu na 

rok 2023. 

34. Zpráva o využití nebytových prostor 

obce a případných nedoplatků. 

35. Plán starosty obce k inventarizaci 

majetku obce k 31.12.2022. 

36. Projednání a schválení termínů 

svateb v roce 2023. 

37.  Projednání a schválení rozpočtu 

Základní školy Vintířov na rok 2023 a 

střednědobého výhledu rozpočtu na 

období 2024-2025.  

38. Projednání a schválení rozpočtu 

Mateřské školy Vintířov na rok 2023 a 

střednědobého výhledu rozpočtu na 

období 2024-2025.  

39. Delegování zástupce obce na jednání 

valné hromady společnosti 

Sokolovská vodárenská s.r.o. 

40. Delegování zástupce obce na jednání 

valné hromady Vodohospodářského 

sdružení měst a obcí Sokolovska. 

41. Delegování zástupce obce na jednání 

řádné valné hromady společnosti 

SUAS - skládková s.r.o. 

42. Projednání rámcové smlouvy s 

Petrem Prokešem řešící odchyty a 

první pomoc pro zatoulaná a 

opuštěná zvířata nalezená v 

katastrálním území obce. 

43. Projednání aktualizovaného návrhu 

na pořízení změny Územního plánu 

obce Vintířov – zkrácený postup 

pořizování – žadatel: Sokolovská 

uhelná, p. n., a.s. 

44. Žádost o pronájem části pozemků 

parc. č. 74, 77/2 a 73/2 v k.ú. Vintířov 

u Sokolova. 

45. Pronájem nebytových prostor 

sloužících podnikání na adrese 

Vintířov 182/ vyhodnocení 

předložených nabídek.  

46. Pronájem sportcentra v objektu na 

adrese Vintířov 61/ vyhodnocení 

předložených nabídek. 

47. Návrh rozpočtového opatření č. 

5/2022. 

48. Smlouva o zřízení věcného břemene. 

služebnosti č. IV-12-0019189/1, 

název stavby: Vintířov, SO, 

p.p.č.372/1kNN. 

49. Projednání návrhu místního poplatku 

za odvoz odpadu v roce 2023. 

50. Projednání záměru uzavření dodatku 

smlouvy o pachtu závodu mezi 

společností SUAS Skládková s.r.o. a 

společnosti SUAS Recyklační s.r.o.  

51. Různé. 

a) Žádost o instalaci dopravního zrcadla 

b) Projednání návrhu na 

odměny pro hasiče 

52. Diskuse. 

53. Usnesení. 

Na vědomí: 
1. Na základě žádosti spolku Drosera 

z.s., se sídlem č.p. 791, 358 01 
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Bublava - věnován finanční dar ve 
výši 2.000,- Kč na provoz stanice 
v roce 2023 pro hendikepované 
živočichy. 

2. Na základě žádosti Okresní 
organizace Svazu postižených 
chorobami v ČR, z.s. se sídlem 
Hornická 1595, 356 01 Sokolov, byl 
věnován finanční dar ve výši 2 000, - 
Kč na činnost v roce 2023. 

3. Na základě žádosti paní ředitelky ze 
Základní školy Vintířov byla starostou 
obce schválena odměna z prostředků 
Krajského úřadu Karlovarského kraje. 

4. Na základě žádosti paní ředitelky z 
Mateřské školy Vintířov byla 
starostou obce schválena odměna z 
prostředků Krajského úřadu 
Karlovarského kraje.  

5. Hudebnímu kroužku Základní školy 
Vintířov, vedeném paní učitelkou 
Ninou Kačírovou, byl poskytnut obcí 
Vintířov finanční dar ve výši 3 000,- 
Kč za nazpívání skladeb pro místní 
rozhlas.  

6. Prodloužení stávající příkazní 
smlouvy na činnost stavebního 
dozoru staveb s panem Karlem 
Tesařem, IČ: 10046267, Stráž nad 
Ohří 160, 363 01 Ostrov na dobu 
určitou do 31.12.2022.  

7. Uzavřena veřejnoprávní smlouva s 
Městskou knihovnou Sokolov a obcí 
Vintířov o nákupu a zpracování 
knihovnických fondů, pořízených z 
prostředků provozovatele knihovny 
(obec) a jejich distribuce v roce 2022. 
Veřejnoprávní smlouva je uzavřena 
na dobu určitou do 31.12.2023.  

8.  Prodloužení příkazní smlouvy o 
spolupráci v oblasti legislativy s 
panem Janem Lisým z Ostrova nad 
Ohří na dobu určitou 31.12.2023.  

9. Od roku 2023 dojde k úpravě cen 
odvozu odpadu společností 
Chodovské technicko-ekologické 
služby s.r.o. z důvodu navýšení ceny 
za uložení odpadu, zvýšení nákladu 
na zpracování hmot a 
předpokládaným navýšením 
minimální mzdy. U směsného 
komunálního odpadu dochází ke 
zvýšení ceny o cca 13% v porovnání 
s cenou pro rok 2022.  

10. Společnost BMW Group Vývojové 
centrum ČR vyhlásila v roce 2022 
výzvu „Finanční podpora místním 
projektům“ ve všech regionech a 
místech, kde podniká. Výzva byla 
zaměřena především na propojení 
různých kultur, kvalitní vzdělávání 
dětí a dospívajících – zejména 
v oborech souvisejících s vědou, 
technikou, strojírenstvím a 
matematikou, bezpečnost silničního 
provozu a zodpovědného využívání 
zdrojů. Místní Základní škola Vintířov 
předložila projektový záměr s názvem 
„Robotika a digitalizace technologie 
na 1. stupni ZŠ“, který byl schválen a 
do konce roku 2022 obdrží naše škola 
částku 100 000,- Kč. Samotný projekt 
bude realizován v roce 2023.  

11. Dne 20.12.2022 se uskuteční jednání 
svazku „Mikroregion Sokolov-
východ“ na Obecním úřadě v Lomnici 
u Sokolova, kde jedním z bodů 
jednání je i darování elektronické 
úřední desky obcím, které je získaly 
v rámci dotačního titulu do užívání. 
Mezi tyto obce patří i obec Vintířov. 
Jednání bude za obec účasten 
starosta. 

12. Děkovný dopis ředitele hasičského 
Záchranného sboru Karlovarského 
kraje brig. gen. Ing. Václava Klemáka 
za nasazení sil a prostředků místního 
SDH obce Vintířov při zdolávání 
lesního požáru v Národním parku 
České Švýcarsko v červenci a srpnu 
tohoto roku. V dopise byla zmíněna i 
nepostradatelnost při zdolávání 
pandemie Covid-19 a následně 
události souvisejících s uprchlickou 
krizí vyvolanou válkou na Ukrajině.  

13. V době voleb do zastupitelstev obcí a 
měst v ČR v termínu 23. a 24.9.2022 
byla v prostoru OÚ před volební 
místností přítomna urna s možností 
vhození svého stanoviska/názoru 
k záměru výstavby větrných 
elektráren v blízkosti Vývojového 
centra BMW Group společností 
meridian Nová Energie s.r.o. Do 
hlasovací urny bylo vhozeno celkově 
106 lístků s tím, že 67 hlasujících 
souhlasilo se záměrem, 25 
nesouhlasilo a 14 nevědělo s tím, že 
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jim záměr nevadí. Voleb jako 
takových se zúčastnilo 362 občanů 
z 932 možných, vyjádřeno 
v procentech 42,1%.  

14. Dne 1.12.2022 se uskutečnilo setkání 
se zástupcem CETIN panem Dušanem 
Rímovským, který představil záměr 
společnosti modernizovat 
telekomunikační infrastrukturu v naší 
obci Vintířov. Výměnu metalických 
rozvodů za optické.  

15. V období 30.8.-6.9.2022 probíhalo ze 
strany SUAS, p. n., a.s., jakožto 
objednatele, v souladu s 
rozhodnutím OBÚ pro území kraje 
Karlovarského monitorování ovzduší 
z hlediska prašnosti a škodlivin. Dle 
autorizovaného měření imisí 

suspendových částic PM 10 splňují 
naměřené hodnoty limity stanovené 
zákonem č.201/2012 Sb.  

16. Základní škola Vintířov a školní 
družina budou z organizačních 
důvodů ve dnech 21.12.2022 – 
22.12.2022 uzavřeny – ředitelské 
volno. 

17. V měsíci leden 2023 bude zveřejněn 
záměr obce pronajmout do užívání 
bytovou jednotku 182/15. 

18. K dnešnímu dni má obec na 
podílových fondech u KB částku 
26 045 828,96 Kč. 

19. Příští zasedání zastupitelstva obce se 
uskuteční v termínu 23.1.2023. 

 

 
 
 

Schválení rozpočtu obce pro rok 2023 – investiční akce - rekapitulace 

V pondělí 12. prosince 2022 se uskutečnilo poslední zasedání zastupitelstva obce v tomto roce, kde 
mimo jiných neméně důležitých bodů jednání byl schválen rozpočet obce pro následující rok 2023, 
investiční záměry obce pro volební období 2022-2026 a investiční akce pro rok 2023, jako takový. 
Projednávané body byly všemi přítomnými zastupiteli jednohlasně schváleny a nic nebrání pokračovat 
v započatých vizích, naplno se věnovat projektům tak, abychom je zdárně dokázali realizovat. Rozpočet 
byl předložen jako vyrovnaný ve výši 46 269 000,- Kč, kdy prostředky na investiční akce činí něco málo 
přes 15 mil. korun. Vzhledem k dobrým výsledkům z předchozích let se nám podařilo nastřádat nemalé 
finanční prostředky, které je možno v mimořádných případech využít. Na straně příjmu neočekáváme 
zásadních propadů, a tak bychom je rádi rozumně využili na obnovu naší obce. Jedním ze zásadních 
příjmů do rozpočtu obce je stále skládka SATER Chodov, kde počítáme s částkou okolo 8 mil. korun. 
Dovolím si konstatovat, že realizací projektů v období 2018-2022 prošla naše obec mnohými 
proměnami, které se dotkly každé z částí obce s cílem zpříjemnit a zjednodušit nám každodenní život. 
V době, kdy ještě nikdo z nás neslyšel o nemoci COVID-19, jsme se rozhodli po odchodu zubní lékařky 
paní Fegové, proměnit vrácené prostory na zázemí pro obvodního lékaře s dostatečnou kapacitou 
čekárny pro pacienty. Těžko si dnes představit, jak a v jakých podmínkách by probíhala činnost 
obvodního lékaře v dřívějších prostorách, kde čekárna skoro žádná nebyla. Povedlo se a další následující 
proměnou prošlo přiléhající parkoviště, kde se zvýšila kapacity o 18 parkovacích míst. Došlo k obnově 
stávajícího chodníku za panelovým domem č.p. 166-167 a vytvořen byl zcela nový chodník podél hlavní 
silnice, usnadňující občanům cestu za nákupy do obchodu Vintíř. Pozornost byla přesunuta 
k panelovému domu s č.p. 172-175, kde bylo potřeba řešit dlouholetý problém s nedostatkem 
parkovacích míst realizací projektu zcela nového parkoviště s kapacitou 29 míst a obnovou celého okolí. 
Následovala realizace vnitřního chodníku na sídlišti před č.p. 152-153, s jejíž realizací se zjednodušil 
přístup k jednotlivým domům a občané tak nemusí zbytečně přecházet z jedné strany vozovky na 
druhou. Společně s tím byla realizována obezděná místa pro popelnice a 1. část veřejného osvětlení. 
Nelze nezmínit obnovu dětských hřišť na sídlišti, na která se nám povedlo získat dotaci z programu 
Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 1 742 422,00 Kč. Po různých peripetiích s dotčenými orgány se 
povedlo opravit most přes vlečku SUAS a letos byl opraven navazující úsek chodníku po první odbočku 
na vodárnu. Společně s tím byla obnovena dešťová kanalizace v celém úseku chodníku a dále bylo 
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upraveno okolí před redukční stanicí plynu. Navazující investiční akcí byla úprava křižovatky u č.p. 100, 
kde došlo ke zcela zásadním změnám tvaru křižovatky s cílem zabezpečit daný úsek pro chodce i řidiče. 
Bez přičinění obce by tato změna nebyla nikdy nerealizována. V samém závěru roku se povedlo 
realizovat ve spodní části obce chodník s místem pro přecházení, který je osvětlen. A to hlavně z důvodu 
bezpečnosti přecházejících občanů, kteří tak museli přebíhat přímo v místě křížení komunikací. Rád 
bych zmínil i záměr obchůzkové cesty od garáží u č.p. 111 TS směrem k mateřské škole a dále do míst ke 
stávajícímu dětskému hřišti pod č.p. 164-165. Stavba byla zahájena, ale s příchodem zimního počasí 
přerušena s tím, že v jarních měsících bude pokračovat. V textu byla zmíněna pouze část záměrů 
realizovaných v období 2018-2022, více v souhrnu níže. 
 
 

Rok 2019 cena bez DPH Provádějící firma  

Osvětlení chodníku a části parkoviště Lias Vintířov 26 732,00 Kč   

Obecní úřad - výměna soklové části v přízemí  81 228,60 Kč Lajka spol.s r.o. 

Vintířov, parkoviště na parcele 73/2 a 74                                       589 492,09 Kč JML, stavební 

Vintířov - opravy obrubníků a asfalty 21 119,00 Kč 
JML stavební 
s.r.o. 

Vintířov - oprava povrchu křižovatky mezi 1. a 2. etapou RD 87 667,00 Kč 
JML stavební 
s.r.o. 

Měřené vodovodní přípojky k zahrádkám za č.p. 72  38 218,00 Kč Kopřiva Radek 

Odstranění stavby č.p. 54 Vintířov na p.p.č. 84 k.ú. Vintířov 
u Sokolova 314 859,00 Kč 

JML stavební 
s.r.o. 

Opravy sanitární techniky a vstupních schodů v budově 
obecního úřadu + zábradlí 417 866,30 Kč Lajka spol.s r.o. 

Stavební úpravy zdravotního střediska ve Vintířově                            1 830 491,78 Kč Lajka spol.s r.o. 

Opravy ve školských zařízeních MŠ A ZŠ 931 376,44 Kč Lajka spol.s r.o. 

Malování předsálí + salonek a šatna  14 585,00 Kč Karel Popela 

Oprava vstupu do budovy zdravotního střediska č.p. 169 
(výměna dlažby) - zveřolékařka 33 182,70 Kč Lajka spol.s r.o. 

Úprava vstupu do předsálí / bezbariérový přístup 300 159,00 Kč 
JML stavební 
s.r.o. 

Oprava povrchu zámkové dlažby na parkovišti před OÚ  20 394,00 Kč 
JML stavební 
s.r.o. 

CELKEM ZA ROK 2019 4 707 370,91 Kč  
 
 

Rok 2020 
Konečná cena pro 

obec Provádějící firma 

Odbahnění a rozšíření koryta Vintířovského potoka (za 
vlečkou) v délce 223 m  38 200,00 Kč Robert Muchka 

Odbahnění a formování břehů vodní plochy na p.p.č. 473 
Vintířov 23 750,00 Kč Robert Muchka 

Malířské práce ve sportovním centru, Vintřov 169 786,75 Kč Karel Popela 

Opravy základní školy + školní družina                                                   1 133 011,04 Kč Více subjektů 

Výměna odtokového žlabu před obecním úřadem 54 584,44 Kč Lajka spol. s.r.o. 

Oprava Kapličky sv. Anny z roku 1906 + elektroinstalace/ 
renovace oltáře + itinerář 237 533,38 Kč Více subjektů 

Oprava a montáž zvonu ze zaniklé obce Lipnice do zvonice 
kapličky sv. Anny 1906 74 552,69 Kč Miloš Rychtarech 

Oprava poškozené fasády předsálí + malování vnitřních 
prostor 90 998,04 Kč Karol Popela 

Objekt č.p. 24 - společné prostory + elekrto/osvětlení                                    313 499,26 Kč Lajka spol. s.r.o. 
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Rok 2021 
Konečná cena pro 

obec Provádějící firma 

Stavební práce v objektu zdravotního střediska č.p. 169  315 416,53 Kč Lajka spol. s.r.o. 

Úprava vstupů do objektu zdravotního střediska č.p. 169 + 
rampa 614 211,21 Kč Lajka spol. s.r.o. 

Zhotovení základu pro EÚD + ele. přípojka 
18 796,00 Kč 

Lajka spol. s.r.o. 
+ Vasilečlo 

Parkoviště na sídlišti č.p. 172 - 175                                                  3 098 787,85 Kč Stamoza 

Zhotovení chodníku u č.p. 166, 167 - 2. část 310 358,77 Kč 
JML stavební 
s.r.o. 

Vybudování záchytného parkoviště u č.p. 127-175 - v době 
výstavby parkoviště   182 847,33 Kč Stamoza 

Oprava hlavního vstupu do mateřské školky - pryž 115 963,19 Kč Lajka spol. s.r.o. 

Výměna střešní krytiny na budově č.p. 24  458 486,60 Kč p. Englc 

Oprava bytu 181/12 29 544,86 Kč Lajka spol. s.r.o. 

Kamerový systém v areálu mateřské školy 114 919,62 Kč Techkam p. Srba 

Oprava bytu 183/11 241 287,08 Kč 
JML stavební 
s.r.o. 

Oprava chodníku za panelovým domem 172-175, včetně 
přípravy vstupu do budovy 408 644,23 Kč 

JML stavební 
s.r.o. 

Oprava chodníku č.p. 152, 153 a 163 476 033,51 Kč 
JML stavební 
s.r.o. 

Veřejné osvětlení sídliště - 1. etapa 390 624,00 Kč 
JML stavební 
s.r.o. 

Oprava a nátěr fasády objektu č.p. 171, prádelna 180 354,70 Kč 
JML stavební 
s.r.o. 

Oprava v bytě č.p. 24/2   koupelna + omítky 136 881,97 Kč Lajka spol. s.r.o. 

Parkoviště u zdravotního střediska/VO                                                      2 027 066,74 Kč 
JML stavební 
s.r.o. 

Chodník od parkoviště ZS podél komunikace 1. etapa  254 533,10 Kč 
JML stavební 
s.r.o. 

Chodník propojovací pod č.p. 166-167 - oprava stávajícího 247 964,10 Kč 
JML stavební 
s.r.o. 

Veřejné osvětlení sídliště - příprava napájecího kabelu 92 270,97 Kč 
JML stavební 
s.r.o. 

Oprava části chodníku - Vintířov - osada Chranišov 225 763,11 Kč Lajka spol. s.r.o. 

Malířské práce v objektu č.p. 181 -183  161 842,99 Kč Karol Popela 

Malířské práce v objektu č.p. 72 + elektro/osvětlení 262 301,93 Kč Karol Popela 

Malířské práce v objektu č.p. 57 75 175,95 Kč Karol Popela 

Oprava sokolové části knihovny + části sportovního centra + 
chodník/úprava terénu 433 454,46 Kč Lajka spol. s.r.o. 

Malířské práce v objektu č.p. 111  35 438,99 Kč Karol Popela 

Oprava chodníků navazujících na most vlečky + výměna 
zábradlí 397 108,89 Kč Lajka spol.s.r.o. 

Osvětlení komunikace a chodníku Vintířov - Stará 
Chodovská                     805 535,10 Kč TIMA spol. s.r.o. 

Dětské hřiště na sídlišti                                                     1 524 879,13 Kč 
Gartensta plus 
s.r.o. 

Lesopark - obnova 251 997,39 Kč Více subjektů 

Společenský sál - renovace parket 88 391,00 Kč RENSPOL,s.r.o. 

Celkem za rok 2020 9 156 521,41 Kč  
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Kontejnerové stání na sídlišti pro SVJ  č.p. 154-157  (2x 2 
kontejnery) 263 274,00 Kč 

JML stavební 
s.r.o. 

Úprava zadních vstupů čp. 154-157, plochy pro klepadla + 
úprava terénu 592 768,47 Kč 

JML stavební 
s.r.o. 

Oprava střechy sportovní haly Vintířov - jižní část 119 134,00 Kč Englc 

Oprava bytu 57/6 136 707,47 Kč 
JML stavební 
s.r.o. 

Oprava bytu 182/15 111 599,23 Kč 
JML stavební 
s.r.o. 

Celkem za rok 2021 8 179 758,65 Kč   
 
 

Rok 2022 
Konečná cena pro 

obec Provádějící firma 

Oprava bytu 181/11 311 066,40 Kč 
JML stavební 
s.r.o. 

Stavební práce v nebytovém prostoru č.p. 175 + vstupní dveře 
126 556,87 Kč 

JML stavební 
s.r.o. 

Instalace sušáků na prádlo u panelových domů č.p. 154-157 + 
úprava terénu  24 051,41 Kč 

JML stavební 
s.r.o. 

Kontejnerové stání na sídlišti pro SVJ č.p. 148-149 (3x 
kontejner) 275 287,86 Kč 

JML stavební 
s.r.o. 

Herní prvky na dětské hřiště za 1. a 2. etapou RD 204 405,30 Kč Bonita 

Nový rozvaděč VO ve spodní části obce  Stav elektro 

Mateřská škola - videovrátný  92 235,00 Kč Renn Petr 

Základní škola - videovrátný 44 979,00 Kč Renn Petr 

Mateřská škola - výměna vstupných dveří do nářaďovny 
sportovní haly  45 786,40 Kč Marek Holý 

Stavební práce na parkovišti u sportovní haly + oprava 
povrchu (přeskládání zam. dlažby) 204 529,26 Kč 

JML stavební 
s.r.o. 

Oprava bytové jednotky v č.p. 181/12  157 214,07 Kč 
JML stavební 
s.r.o. 

Zatravňovací chodník u č.p. 157, doúprava ploch + zemina 159 810,53 Kč 
JML stavební 
s.r.o. 

Oprava prostor předsálí+ elektro+ topení 310 410,91 Kč 
JML stavební 
s.r.o. 

Oprava chodníku od mostu vlečky po 1. odbočku na vodárnu 
+ deš. Kanalizace + okolí 1 629 736,00 Kč 

JML stavební 
s.r.o. 

Oprava nebytového prostoru v č.p. 72 33 895,15 Kč 
JML stavební 
s.r.o. 

Oprava povrchu parket - sál  120 883,00 Kč Renspol 

Úprava křižovatky u č.p. 100 - Nové Sedlo - Vřesová                 2 650 903,14 Kč Recys- Mach 

Úprava křižovatky u č.p. 100 - rozšíření chodníku  178 099,48 Kč Recys- Mach 

Obnova VO - výměna svítidel za LED osvětlující chodník za 1. a 
2. etapou RD 24 515,00 Kč obec 

OÚ - malování a výměna krytiny  178 235,42 Kč Popela 

Oprava oplocení TJ Baník Vintířov 65 550,00 Kč Karel Smolík 

Chodník + místo pro přecházení   
JML stavební 
s.r.o. 

Cesta kolem MŠ - obchůzková trasa   
JML stavební 
s.r.o. 

Oprava šoupěte a hydrantu/přemístění v areálu hasičské 
zbrojnice   

SUAS, Vod. 
Sokolovsko 
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Vsakovací jímka u zahrádek p.p.č. 6/1  60 450,00 Kč 
JML stavební 
s.r.o. 

Odvodnění trampolín - dětské hřiště za č.p. 172-175 104 460,00 Kč 
Holoubek, JML, 
vlastní 

Celkem za rok 2022 7 003 060,20 Kč   
 
 
Sami tak můžete posoudit obsah a užitečnost provedených prací v období 2018-2022. Rádi bychom se i 
tak trochu omluvili všem občanům, které jsme obtěžovali více, než je zdrávo hlukem a pracovní činností 
při realizovaných záměrech. Věřte, mnohdy to bohužel bez toho nejde. Děkujeme za vstřícnost. 
 
 
 

Návrh investičních akcí na volební období 2022-2026 
 
1. Fotbalové šatny TJ Baník Vintířov (novostavba). 

2. Úprava komunikace u hřiště TJ Baník + VO. 

3. Veřejné osvětlení sídliště 2. etapa + nový rozvaděč VO u obchodu Vintíř + vánoční výzdoba. 

4. Parkoviště a komunikace u TS + VO.  

5. Garáže pod sídlištěm – oprava povrchu + VO. 

6. Splašková kanalizace pro RD č.p. 70, 74, 77, 83. 

7. Cesta kolem mateřské školy - obchůzková trasa. 

8. Úprava prostor pod č.p. 164-165 – obnova stávajícího hřiště + parkurové hřiště. 

9. Veřejné osvětlení v obci – obnova. 

10. Knihovna – rozšíření vnitřní kapacity, přístavba. 

11. Příprava území na výstavbu 7. etapy RD. 

12. Obnova prostor a herních prvků v areálu mateřské školy. 

 
 

Návrh investičních akcí na rok 2023 
 

1. Fotbalové šatny TJ Baník Vintířov (novostavba). 

2. Veřejné osvětlení sídliště 2. etapa + nový rozvaděč VO u obchodu Vintíř + vánoční výzdoba. 

3. Parkoviště a komunikace u TS + VO. 

4. Cesta kolem mateřské školy - obchůzková trasa.  

5. Úprava prostor pod č.p. 164-165, zatím bez obnovy stávajícího hřiště + parkurové hřiště/dotace 

6. Stání pro popelnice. 

7. Veřejné osvětlení v obci – obnova. 

8. Obnova chodníku u zadních vchodů u č.p. 148-149. 

9. Obnova chodníku k přednímu vchodu u č.p. 165. 

10. Obnova chodníku před základní školou, dále směrem k OÚ. 

11. Opravy ve školských zařízení/údržba v době letních prázdnin. 

12. Knihovna – rozšíření vnitřní kapacity, přístavba + přístřešky nad vstupy. 

13. Obnova prostor a herních prvků v areálu mateřské školy/část, dle možností. 

14. Pítko v lesoparku. 
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Drobné opravy v roce 2023: 
 

1. Výměna plynového kotle pro vytápění sálu a přísálí. 

2. Vymalování sálu a přilehlých prostor + drobné opravy. 

3. Oprava svrchní části vozovky u krajnice u č.p. 99. – 136 + vodorovné značení okolo 

ostrůvku. 

4. Instalace elektroměrového rozvaděče pro 4 odběrná místa v objektu zdravotního 

střediska. 

5. Nátěr oplocení u hlavního hřiště TJ Baník Vintířov. 

6. Oprava + nátěr spodního hrazení – víceúčelové hřiště na sídlišti. 

7. Obnova zastávek autobusů. 

8. Oprava kahánku před obchodem Vintíř. 

9. Sportovní centrum – výměna koberce v posilovně + doplnění cvičebních prvků. 

10. Nutné opravy vzniklé v roce 2023. 

 
 
 

Projekční záměry obce: 
1. Zázemí TJ Baník Vintířov u tréninkového hřiště. 

2. Kamerový systém. 

3. Infomační systém po obci. 

4. Park za obecním úřadem s kombinací božích muk. 

5. Úprava malého lesoparku – dopravní hřiště. 

6. Úprava prostor pod základní školou. 

7. Cyklostezka s napojením na cyklostezku Chodov – Nové Sedlo. 

8. Úprava břehů a prostoru požární nádrže pro rekreační účely a případné propojení 

s lesoparkem města Chodova. 

9. Příprava projektové dokumentace na vodní nádrž na bývalé Markétě, úprava prostoru 

kolem nádrže a propojení s lesoparkem. 

10. Úprava požeráku - požární nádrž pod vodárnou. 

11. Splašková kanalizace pro RD 105, 118, 125. 

12. Obnova cyklostezky KČT č. 2012 v části pod vodárnou.  

13. Ve spolupráci s firmou Nej.cz a dalšími subjekty pokračovat tak, aby se pokračovalo ve 

výstavbě multifunkční sítě směrem k firmě Liapor Vintířov a dokončili se slíbené etapy.   

14. Příprava projektové dokumentace pro výstavbu startovacích bytů a bytů pro seniory.  

15. Vstup do základní školy. 

 

Prezidentské volby 2023 

V září letošního roku jsme již u volebních uren byli a volili jsme své zástupce do 
zastupitelstev obcí a měst České republiky. Začátkem nového roku 2023 na nás 
voliče čekají volby nové a to prezidentské. Kandidatura na prezidenta byla otevřená 
do 1. července a přihlásilo se mnoho kandidátů. Budeme mít tedy z čeho vybírat. 
První kolo voleb se bude konat 12. a 13. ledna 2023 a to v pátek od 14.00 do 22.00 

hodin a v sobotu od 8.00 do 14.00 hodin. Nového prezidenta budeme volit dvoukolovým většinovým 
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systémem. Pokud v prvním kole žádný z kandidátu nebude zvolen více než 50 procenty hlasů, budou se 
volby opakovat. Do druhého kola postoupí pouze dva nejúspěšnější kandidáti s nejvyšším množstvím 
hlasů. Kdo v druhém kole voleb získá největší počet hlasů zvítězí a stává se hlavou našeho státu. 
V případě, že by nebyl nový prezident zvolen v prvním kole, termín druhého kola se uskuteční za další 
dva týdny a to 27. a 28. ledna 2023. V druhém kole by volby probíhaly také v pátek a v sobotu, v časech 
tak jako v prvním kole. V naší obci je stanoven místem konání jediný okrsek č. 1 a tímto místem je 
zasedací místnost našeho obecního úřadu Vintířov. Pro voliče se tedy nic zásadního nemění. Pro 
občany, kteří by chtěli využít svého volebního práva a nejsou schopni sami přijít (nedovoluje jim to 
zdravíčko) do volební místnosti, mají možnost zavolat na telefonní číslo našeho obecního úřadu 
+420 352 665 416, zde se vše potřebné domluví. Na vámi uvedenou adresu bude dopravena členy 
komise přenosná volební urna a Vy tak budete mít možnost odvolit. Pro občany v karanténě a izolaci je 
určen způsob volby drive-in. Kdy lze volit pouze z motorového vozidla na stanovišti (drive-in) v okrese 
Sokolov, nebo s voličským průkazem na kterémkoliv volebním stanovišti, a to v I. kole ve středu 11. 
ledna 2023 od 8.00 hodin do 17.00 hodin. V případě konání II. kola lze volit ve středu 25. ledna 2023 od 
8.00 hodin do 17.00 hodin. Pro okres Sokolov je to areál Krajské správy a údržby silnic Karlovarského 
kraje, p. o., Chebská 282, Sokolov, PSČ 356 01, GPS: 50.1621697N, 12.6231164ES. Sebou si vezměte 
občanský průkaz (případně cestovní pas), voličský průkaz (pokud Vám byl vydán) a doklad o nařízené 
izolaci (karanténě). 
Dokladem (potvrzením) o nařízené izolaci (karanténě) může být zejména: 

 rozhodnutí krajské hygienické stanice; 
 potvrzení vydané lékařem; 
 listinné nebo elektronické potvrzení o pozitivním výsledku testu na covid-19; 
 vyplněné a podepsané čestné prohlášení.  

Tak uvidíme, jak to vše dopadne. Tvrdí se, že lidé v prvním kole voleb volí srdcem a pokud přijde na řadu 
kolo druhé, volí rozumem. Tak snad si zvolíme prezidenta, který bude hájit zájem nás všech občanů a 
naší České republiky. 
 
 

Ze školských zařízení 

 
Mateřská škola 
 
DÁREČKY Z MATEŘINKY  
 
Světýlka již zdobí naši krásnou obec, my plnými doušky vychutnáváme 
předvánoční atmosféru a já přináším dárečky s PODĚKOVÁNÍM. 

 
Poděkování rodičům: 
Milí rodiče, v naší mateřince se nám s vámi podařilo nastartovat perfektní spolupráci. Váš zájem nás 
nesmírně těší.  Naším hlavním cílem je rozvíjet u dětí řečovou a pohybovou oblast a s pomocí vás-rodičů 
se nám opravdu daří. 
Jsme rádi, že naše zájmové kroužky dětí a rodičů se ujaly, vám i dětem se líbí, a navíc je vidět znatelné 
zlepšení v uvedených oblastech. Užili jsme si společně krásné akce a my vám moc děkujeme za skvělou 
spolupráci. 
 
Poděkování strávníkům: 
Pro strávníky jsme připravili aplikaci, kde si sami mohou kontrolovat finanční stav stravovacího konta a 
odhlašovat či přihlašovat obědy. Všichni bez problémů přihlášení zvládli a musím zdůraznit, že 
nevznikají žádné dlužné částky za stravné, což byl v minulých letech velký problém. Všem strávníkům 
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velice děkujeme za využití našich služeb a za včasné platby. Jsme rádi, že vám u nás chutná.  Za velké 
změny patří poděkování hlavně paní Z. Mandincové a paní M. Vaňkové. 
Poděkování kolegyním a kolegům: 
Veliké srdečné DÍKY patří mým kolegyním a kolegům za bezvadnou spolupráci a velikou podporu. 
Všichni pracují nad rámec svých pracovních povinností, vzájemně si pomáhají a podporují se. Jsem 
nesmírně šťastná, že mohu být součástí takového kolektivu.  
 
 
Poděkování ostatním kolegům: 
Děkuji za spolupráci a podporu panu starostu Chocovi a všem členům zastupitelstva, paní ředitelce Mgr. 
Kokešové i celému kolektivu ZŠ Vintířov, knihovnici paní Krakové a také místním hasičům.  
DĚKUJI VŠEM. 
 
 
Co se u nás dělo? 
Přihlášením do projektu „Zdravá školní jídelna“ a „Zdravá 5“ jsme zlepšili kvalitu našeho stravování. Děti 
se účastnily hravé přednášky o zdravé stravě, kdy se dozvěděly, co je pro naše tělo zdravé a co mu 
škodí. Moc je to bavilo. 
Také jsme se zapojili do karlovarské výtvarné soutěže „Nech brouka žít“. 
Při akci „Strašidlácké běsnění“ plnily děti úkoly na stezce, rodiče i děti si pochutnali na vánočním čaji a 
strašidláckých pochoutkách. Děvčata z tanečního kroužku ZŠ Vintířov nám zpestřila podvečer 
strašidelným tancem. Vyhlásili jsme vítěze soutěže o nejlepšího sběrače kaštanů a vítěze soutěže o 
nejkrásnější dýni.  Průvodem v kostýmech jsme společně s rodiči došli až do lesoparku, kde nás čekala 
ohnivá show. 
 Děti shlédly dvě divadelní představení a pohádku ve sférickém kině. 
V lesoparku se opět celý podzim objevovaly naše stezky pro děti a rodiče. Bohužel nám úkoly často 
mizely na zemi či v rybníku, tudíž jsme začali úkoly dávat na školkový plot.  
V tomto čase nám parapety vestibulu zdobí krásné vánoční výrobky, které jsme pro vás připravili nejen 
my, ale i rodiče. Výtěžek z vánočního jarmarku poputuje na podporu pejskům do chodovského útulku. 
Čekají nás i čertovské a andělské hrátky. Vánoční atmosféru si s vámi vychutnáme při akci „Vánoční 
setkání“, kdy děti předvedou krátké vánoční pásmo a společně si něco vytvoříme. 
 
 
Mateřská škola bude uzavřena od 21.12. do 30.12.2022. 
 
 
Na jaké akce se můžete těšit? 
Leden:  
„Bubínková terapie“ 
„Představení živých sov" 
„Jak připravit děti na vstup do ZŠ“ -beseda pro rodiče 
 
 
Únor: 
„Karnevalový rej“ 
„Maškarní ples pro rodiče a přátelé MŠ“ 
„Canisterapie“  
 
 
PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY PLNÉ POHODY, LÁSKY A HLAVNĚ HODNĚ ZDRAVÍ A 
SPOKOJENOSTI V NOVÉM ROCE 2023. 
                                                                                                                                     
                                                                                                                                   Za MŠ Vintířov Marcela Kotová 
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Základní škola 
 

 
 
15. 12. 2022 proběhne v 5. ročníku tematická beseda s virtuální 
realitou k environmentální problematice energetické krize. 
Komponovaný pořad realizuje společnost Calliditas, která u nás již 
několikrát byla. Žáci se opět mají na co těšit… 
 

                  

         Za ZŠ Vintířov Simona Šíchová Chaloupková 

 

 

 

Na přelomu listopadu a prosince proběhnou se souhlasem zákonných zástupců v rámci prevence 

problematických třídních vztahů a předcházení případné šikaně sociometrická šetření ve 3. - 5. ročníku 

realizována PPP Cheb. Cílem jsou zdravé kolektivy, i když se v nich průběžně mění žáci a třídní 

dynamika, která je spojená s vývojem a dospíváním dětí.  

           

         Za ZŠ Vintířov Simona Šíchová Chaloupková 

 

 

 
Projekt DĚTI CHRÁNÍ ŽIVOT 
V měsíci listopadu pátá třída navštívila MDDM v Ostrově. Cílem 
tohoto projektu bylo ukázat dětem krásy přírody, které je potřeba 
chránit. V ekocentru si mohly na vlastní oči prohlédnout mnoho 
cizokrajných zvířat. Plazy, pavouky, želvy, exotické i dravé ptáky… 
Dozvěděly se mnoho zajímavostí, které mohou využít 
v přírodovědě. 
Poslechly si besedu o odpadovém hospodářství a nutnosti se 
aktivně podílet na zachování čistého životního prostředí pro 
budoucnost. 
Na závěr se mohly proběhnout po zahradě s králíky, kozami, drůbeží a dalšími živočichy.  
Tento den byl příjemným zpestřením naší výuky.         

 
      Za ZŠ Vintířov Kačírová Nina 

 
 
 
 

 
Vítání občánků obce Vintířova  
proběhlo v sobotu, 26. 11. na sále U Kahanu. Děti z pěveckého kroužku 
dostaly velmi příjemný úkol jít přivítat nové malinké kamarády a svým 
hudebním vystoupením přispět k hezkému průběhu této slavnostní 
události. 
Doufáme, že se naše vystoupení rodičům i dětem líbilo.          

 
                                 

                  Za ZŠ Vintířov Kačírová Nina 
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Kroužek IT 
Od ledna 2023 začne v naší škole probíhat kroužek IT, a to pro žáky, kteří 
nemají doma přístup k digitálním technologiím jako je PC, notebook, 
tablet… Důvodem zavedení tohoto kroužku je fakt, že digitální technologie 
jsou v dnešní době nedílnou součástí profesního (i osobního) života a 
pokud se s nimi žáci „neztotožní“ již ve školním věku, budou mít do 
budoucna veliký problém s uplatněním na pracovním trhu. Pokud máme 
tedy možnost podpořit žáky, kteří přístup k počítači, notebooku a jiným 
digitálním technologiím doma nemají, využijme ji a těmto žákům pomoc 
nabídněme. 
               

 
      Za ZŠ Vintířov Mottlová Klára 
 
 
 
 

 
 
 

Úpravy školního vzdělávacího programu naší školy  
Od 1. září 2022 se vyučuje podle upraveného školního vzdělávacího 
programu, který je „základním vzdělávacím kamenem“ každé školy. 
K podstatným změnám došlo především ve vzdělávací oblasti 
Informatika. Předmět informatika se nyní nově vyučuje od 4. 
ročníku. Cílem těchto změn je vzdělávat žáky tak, aby byli kvalitně 
připraveni na budoucí profesní život, který je s digitálními 
technologiemi již bezpodmínečně spojen.  

S digitálními technologiemi však úzce souvisí také informační myšlení, tedy takové, kdy žáci umí 
pracovat s informacemi, které jim předkládáme. Na žáky jsou kladeny stále větší nároky. A proto je 
důležité v nich rozvíjet schopnost rozvrhnout si svou práci, popsat problém, analyzovat ho a hledat jeho 
řešení. A toto vše, výše zmíněné, je právě základem úprav každého školního vzdělávacího programu, 
tedy i toho našeho. 
              

      Za ZŠ Vintířov Mottlová Klára 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sběr kaštanů 
Jako každoročně, tak i letos jsme na naší škole uspořádali sběr kaštanů a 
žaludů. Akce je oblíbená nejen pro děti, ale i rodiče a prarodiče. 
Sesbíralo se 858 kg. Vyhodnocení a beseda s myslivci proběhne na jaře 
v přírodě na Vodárně. Spojíme to se sběrem odpadků v obci, 
přírodovědnou naučnou stezkou a opékáním vuřtů. Všem, kteří se do 
sběru zapojili velice děkujeme. 

 
            Za ZŠ Vintířov Mgr. Petra Šimková 
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Projekt DĚTI ŠETŘÍ PŘÍRODU 
Žáci 4. ročníku se tradičně zúčastnili akce s názvem DĚTI ŠETŘÍ PŘÍRODU. 
Děti byly seznámeny s čističkou odpadních vod v Chodově a poté 
navštívily skládku na Vřesové. Dozvěděly se základy principu fungování 
pitné a užitkové vody spolu s její cestou, zároveň pak měly možnost 
shlédnout skládku ve svém okolí, získat informace o svážení, apod. 
 

 
 

 
            Za ZŠ Vintířov Mgr. Petra Šimková 

 
 
 
 
 
 

Výstava obrazů malíře a kreslíře Jiřího Vavřičky 
Žáci 5. ročníku ZŠ Vintířov navštívili městskou galerii DDM Bludiště v Chodově, 
kde byla uspořádána výstava obrazů vintířovského malíře. 
Pan Vavřička nás osobně provedl výstavou a u každého vystaveného obrazu 
nám podal podrobný výklad. Výstava byla pro děti velkým zážitkem. Pan 
Vavřička nás mile překvapil a daroval nám obraz naší školy.  
Následně nás osobně navštívil a zapojil se do výuky výtvarné výchovy. Nejprve 
seznámil žáky s technikami a ukázkami svého umění, poté jim trpělivě (v roli 
učitele) pomáhal s jejich vlastním výtvarným ztvárněním.  

Moc děkujeme a vážíme si této spolupráce                                        
 

    Za ZŠ Vintířov Jana Plechatová 
 
 
 
 

 
 

Spolupráce s firmou BMW Group 
Na počátku školního roku jsme byli osloveni firmou BMW Group, která aktivně 
přistupuje k řešení společenských výzev v místech, kde podniká. Zaměřuje se 
také na rozvoj vzdělávání žáků – zejména v oborech souvisejících s vědou, 
technikou a matematikou. Finančně podporuje projekty, které řeší rozvoj této 
oblasti. 

 
Jsme základní škola pouze s 1. stupněm. I přesto je pro nás velice důležité rozvíjet v žácích digitální 
gramotnost, jakožto klíčovou kompetenci pro profesní i běžný život. Proto tato výzva oslovila paní Kláru 
Mottlovu, která je koordinátorkou ICT na naší škole. Následně zpracovala projektový záměr, zaměřený 
na rozvoj využívání digitálních technologií ve výuce a podporu logického myšlení žáků. 
Tento její záměr uspěl u odborné komise složené ze zástupců firmy BMW a kraje. 
Získané finanční prostředky využijeme na nákup těchto pomůcek: 
 

• Robotické stavebnice VEX GO  

• Chromebooky 

• Výukový software – licence pro školy UMIMETO.ORG 
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Děkuji tímto zástupcům firmy BMW Group za podporu a rozvoj vzdělávání žáků naší školy. Mé 
poděkování patří také paní Kláře Mottlové za zpracování projektového záměru. 
        

Mgr. Marcela Kokešová, ředitelka školy 
 
 
 
 
 
Projekt-Podpora škol 
O září 2022 je naše základní škola zapojena do projektu NPO – Podpora škol. 
V rámci tohoto projektu realizujeme tyto aktivity: 

• Koordinace inkluze 

• Pedagogická intervence se zaměřením na podporu adaptace žáků 

• Vzdělávací akce pro žáky 

• Zážitkové vzdělávací programy 

• Vzdělávání pedagogických pracovníků – inovativní metody a postupy 
Realizace tohoto projektu je stanovena do srpna 2025. 
       

Mgr. Marcela Kokešová, ředitelka školy 
 
 
 

 
Poděkování 
Opět tu máme adventní čas a blížící se pohodu Vánoc. 
Na sklonku „starého roku“ 2022 bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům ZŠ Vintířov, 
zaměstnancům ŠJ, MŠ, místním organizacím, členům školské rady a všem, kteří se spolupodílí na 
každodenním chodu naší školy. 
Jménem všech zaměstnanců ZŠ Vintířov i jménem všech žáků školy děkuji zástupcům našeho zřizovatele 
– zastupitelům obce za financování a zajišťování provozu školy. Velmi si vážíme vstřícnosti a dobré 
spolupráce.      
Mé poděkování patří také všem rodičům, kteří spolupracují se školou a podporují vzdělávání svých dětí. 
Všem občanům Vintířova přeji klidné Vánoce a hodně radosti v roce 2023. 
                                                                

Mgr. Marcela Kokešová, ředitelka školy 
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TJ Baník Vintířov 

 

Oddíl stolního tenisu TJ Baník Vintířov 
 
Náš oddíl stolního tenisu se svými čtyřmi družstvy dohrává polovinu svých 
soutěží. 
 
 
Jak si vedeme: 
Pro naše borce v soutěži divize je to nová zkušenost, kde se naši hráči 

potkávají už s vyspělými soupeři s několikaletými zkušenostmi ve stolním tenisu.  
Do 2. poloviny soutěže jdeme s 5 porážkami, 1 remízou a 1 výhrou. Dělíme se tak  
o předposlední místo v tabulce se stejným počtem bodů.  
V soutěži KP2 si naše Béčko vede velice dobře. Z 8 zápasů ani jednou nezaváhali a do  
2. poloviny soutěže půjdou z 1. místa.  
Obdobně si vede i družstvo C v Okresním přeboru. Ti také ani jednou nezaváhali a taktéž půjdou do 2. 
poloviny soutěže z 1. místa.  
Naše nejmladší družstvo D, zastoupeno většinou dětmi je sice na dně tabulky, ale i ti se snad v příští 
polovině sezóny ode dna odlepí.  
 
 
 

Stanovené cíle:  
 
 

• Udržet soutěž Divizi do příštího ročníku u družstva A 

• Postup Krajského přeboru do 1. třídy u družstva B 

• Postup Okresního přeboru do Krajského přeboru 2. třídy u družstva C 

• Odlepit se ode dna tabulka u družstva D 

 
Na závěr bychom chtěli poděkovat našim sponzorům za štědré dary a samozřejmě obecnímu úřadu 
Vintířov za podporu sportu ve Vintířově.  
 
 
 

Výčet sponzorů:  
 
 

• TZB SERVIS s.r.o. – Radek Strolený, voda, topení a plyn – 10 000 Kč 

• ZAPE ELEKTRO, spol. s r.o.  – Miroslav Kolář, elektroinstalace – 10 000 Kč  

• LIAS Vintířov, LSM, k.s.  – 20 000 Kč 

• Michael Žáček, strojní výroba (náš platný registrovaný hráč) – 40 000 Kč  
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Rozpis soutěží ve 2. polovině sezóny: 

 

Soutěž Divize – 2022/2023 

 Kolo  Datum Domácí Hosté 

15. So 07.01.2023 15:00 TJ Baník Vintířov A SK Toužim A 

16.  So 21.01.2023 14:00  TJ Slovan Karlovy Vary A  TJ Baník Vintířov A 

11. So 18.02.2023 15:00 TJ Baník Vintířov A TJ Sokol Velká Hleďsebe A 

12.  So 04.03.2023 09:00  Klub stolního tenisu Karlovy Vary, z.s. A  TJ Baník Vintířov A 

17. So 11.03.2023 15:00 TJ Baník Vintířov A SKST Cheb B 

13. So 18.03.2023 15:00 TJ Baník Vintířov A TTC Sokolov A 

14.  So 01.04.2023 14:00  SKST Chodov A  TJ Baník Vintířov A  

18.  So 15.04.2023 14:00  SKST Chodov B  TJ Baník Vintířov A 

 

Soutěž Krajský přebor 2. Třídy – 2022/2023 

 Kolo  Datum Domácí Hosté 

12. So 21.01.2023 09:00 TJ Baník Vintířov B NK BFB Bochov  

13.  So 04.02.2023 09:00  TJ Luby B  TJ Baník Vintířov B  

14.  So 04.02.2023 14:00  TJ Luby A  TJ Baník Vintířov B  

15.  So 18.02.2023 09:00  TJ Baník Vintířov B  TJ Sokol Velká Hleďsebe B  

16.  So 18.02.2023 14:00  TJ Baník Vintířov B  SK Toužim B  

18.  So 04.03.2023 14:00  TJ Loket nad Ohří B  TJ Baník Vintířov B  

19.  So 18.03.2023 09:00  TJ Baník Vintířov B  TTC KARLOVARSKO 2020 CHEB  

20.  So 18.03.2023 14:00  TJ Baník Vintířov B  Tělovýchovná jednota Jiskra Aš z.s.  

21.  So 01.04.2023 09:00  SK Děravý pálky Jenišov B  TJ Baník Vintířov B  

22.  So 01.04.2023 14:00  Tělovýchovná jednota Ostrov, z.s. C  TJ Baník Vintířov B 

 

Soutěž Okresní přebor – 2022/2023 

 Kolo  Datum Domácí Hosté 

6. St 11.01.2023 17:00 TJ Baník Vintířov D TJ Baník Vintířov C 

7. St 25.01.2023 17:00 TJ Baník Bukovany B TJ Baník Vintířov D 

7. Čt 26.01.2023 16:30 TTC Sokolov C TJ Baník Vintířov C 

8. St 15.02.2023 17:00 TJ Baník Vintířov C TJ Spartak Horní Slavkov 

8. St 15.02.2023 17:00 TJ Baník Vintířov D TTC Sokolov C 

9. St 01.03.2023 17:00 TJ Baník Bukovany B TJ Baník Vintířov C 

9. Čt 02.03.2023 17:00 SKST Chodov D TJ Baník Vintířov D 

10. St 15.03.2023 17:00 TJ Baník Vintířov C SKST Chodov D 

10. St 15.03.2023 17:00 TJ Baník Vintířov D TJ Spartak Horní Slavkov 

 
            Za TJ Baník Vintířov Zdeněk Kraka 

https://stis.ping-pong.cz/los/svaz-420113/rocnik-2021/soutez-4360
https://stis.ping-pong.cz/los/svaz-420113/rocnik-2021/soutez-4360/radit-datum
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-46150/svaz-420113/rocnik-2021/soutez-4360
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-46150/svaz-420113/rocnik-2021/soutez-4360
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-49944/svaz-420113/rocnik-2022/soutez-4939
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-49946/svaz-420113/rocnik-2022/soutez-4939
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-46150/svaz-420113/rocnik-2021/soutez-4360
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-46150/svaz-420113/rocnik-2021/soutez-4360
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-49116/svaz-420113/rocnik-2022/soutez-4939
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-49946/svaz-420113/rocnik-2022/soutez-4939
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-46150/svaz-420113/rocnik-2021/soutez-4360
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-46150/svaz-420113/rocnik-2021/soutez-4360
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-46150/svaz-420113/rocnik-2021/soutez-4360
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-46150/svaz-420113/rocnik-2021/soutez-4360
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-49368/svaz-420113/rocnik-2022/soutez-4939
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-49946/svaz-420113/rocnik-2022/soutez-4939
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-49369/svaz-420113/rocnik-2022/soutez-4939
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-49946/svaz-420113/rocnik-2022/soutez-4939
https://stis.ping-pong.cz/los/svaz-420113/rocnik-2021/soutez-4361
https://stis.ping-pong.cz/los/svaz-420113/rocnik-2021/soutez-4361/radit-datum
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-46158/svaz-420113/rocnik-2021/soutez-4361
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-49386/svaz-420113/rocnik-2022/soutez-4941
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-49947/svaz-420113/rocnik-2022/soutez-4941
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-49385/svaz-420113/rocnik-2022/soutez-4941
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-49947/svaz-420113/rocnik-2022/soutez-4941
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-49947/svaz-420113/rocnik-2022/soutez-4941
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-49991/svaz-420113/rocnik-2022/soutez-4941
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-49947/svaz-420113/rocnik-2022/soutez-4941
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-50204/svaz-420113/rocnik-2022/soutez-4941
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-51321/svaz-420113/rocnik-2022/soutez-4941
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-49947/svaz-420113/rocnik-2022/soutez-4941
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-49947/svaz-420113/rocnik-2022/soutez-4941
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-49992/svaz-420113/rocnik-2022/soutez-4941
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-49947/svaz-420113/rocnik-2022/soutez-4941
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-49948/svaz-420113/rocnik-2022/soutez-4941
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-49760/svaz-420113/rocnik-2022/soutez-4941
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-49947/svaz-420113/rocnik-2022/soutez-4941
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-49942/svaz-420113/rocnik-2022/soutez-4941
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-49947/svaz-420113/rocnik-2022/soutez-4941
https://stis.ping-pong.cz/los/svaz-420113/rocnik-2021/soutez-4360
https://stis.ping-pong.cz/los/svaz-420113/rocnik-2021/soutez-4360/radit-datum
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-47668/svaz-420409/rocnik-2021/soutez-4363
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-47667/svaz-420409/rocnik-2021/soutez-4363
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-47670/svaz-420409/rocnik-2021/soutez-4363
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-47667/svaz-420409/rocnik-2021/soutez-4363
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-47671/svaz-420409/rocnik-2021/soutez-4363
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-47667/svaz-420409/rocnik-2021/soutez-4363
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-47667/svaz-420409/rocnik-2021/soutez-4363
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-47669/svaz-420409/rocnik-2021/soutez-4363
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-47668/svaz-420409/rocnik-2021/soutez-4363
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-47671/svaz-420409/rocnik-2021/soutez-4363
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-47670/svaz-420409/rocnik-2021/soutez-4363
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-47667/svaz-420409/rocnik-2021/soutez-4363
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-47673/svaz-420409/rocnik-2021/soutez-4363
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-47667/svaz-420409/rocnik-2021/soutez-4363
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-47667/svaz-420409/rocnik-2021/soutez-4363
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-47673/svaz-420409/rocnik-2021/soutez-4363
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-47668/svaz-420409/rocnik-2021/soutez-4363
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-47669/svaz-420409/rocnik-2021/soutez-4363
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Fotbalový oddíl TJ Baník Vintířov 
 
Rok 2022 byl rokem 75. výročí založení naší TJ Baník Vintířov. Toto jubileum 
jsme oslavili v sobotu 27. 8. slavnostním dvojzápasem, ve kterém se střetla 
nejprve stará garda Baníku proti internacionálům ČR a poté naše áčko mužů 
v mistrovském utkání proti Lomnici. Nejhezčí dárek k výročí si dali sami 
sportovci. Stolní tenisté postoupili do Divize a fotbalové áčko mužů dokázalo 
vyhrát krajský přebor Karlovarského kraje v sezóně 2021/22, což je neskutečný 

úspěch, který jsme nemohli mít ani v nejhezčích snech. Za tyto výkony a dosažené výsledky musíme 
našim sportovcům ze srdce poděkovat a popřát jim další skvělá představení ve svých soutěžích. Zároveň 
chci poděkovat všem funkcionářům, trenérům, kteří se starají o naši mládež, protože bez nich a jejich 
práce bychom to mohli lidově řečeno zabalit. 
Závěrem bych chtěl popřát jménem výkonného výboru TJ Baník Vintířov všem lidem klidné a příjemné 
prožití svátků vánočních a do roku 2023 hlavně pevné zdraví. 
 
                                                Za VV TJ Baník Vintířov Pavel Vašek 
 
 
 

Kulturní akce naplánované do konce roku 2022 

 
Zpívání pod vánočním stromečkem 
Dne 23. prosince 2022 od 18.00 hodin proběhne v místním lesoparku již 
tradiční akce „zpívání pod vánočním stromečkem“. Akce bude zahájena 
rozsvícením vánočního stromečku, vyhlášením soutěže o nejhezčí ozdobu a 
následně si s dětmi zazpíváme koledy. Ve zpívání vánočních koled a písní 
budeme pokračovat s hudebním tělesem Každý týden jinak. 
Skvělou vánoční atmosféru pomůže navodit výborný svařák a pro ty mladší 
bude k dispozici dětský punč. 
Přijďte se s námi na chvilku oprostit od předvánočních povinností a příjemně 
se pobavit. 
Jste všichni srdečně zváni. 

 
 
 
 
Soutěž o nejlepší štědrovečerní salát 

V sobotu 24. prosince 2022 se uskuteční v místní restauraci VYKA pana 
Petra Vystrčila „soutěž o nejlepší štědrovečerní salát“. Akce je pořádána již 
mnoho let ve spolupráci s kulturní komisí obce, a právě majitelem 
restaurace panem Petrem Vystrčilem. V letošním roce se tato soutěž 
uskuteční již po osmnácté. Do soutěže se může přihlásit každý. Stačí pouze 
v uvedený den přinést do restaurace v době od 12.00 – 14.00 hodin vzorek 
svého štědrovečerního salátu v množství cca 10-15 dkg a zde ho předat 
panu Vystrčilovi. Všechny dodané vzorky salátů vyhodnotí odborná porota 

a vybere z nich šest nejlepších štědrovečerních salátů. Vítězové soutěže budou poté oficiálně vyhlášeni 
a každý z nich obdrží krásnou a hodnotnou cenu. 
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Soutěž o nejoriginálnější vlastnoručně 
vyrobenou ozdobu 
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Plán kulturních akcí na rok 2023 

Leden 

grant 14.01.2023 sobota 15.00-0.00 Turnaj v šipkách - sál restaurace U Kahanu 

Únor 

grant 11.02.2023 sobota 20.00-2.00 Ples pro rodiče a přátele MŠ Vintířov 

  ...02.2023     Přednáška 

Březen 

grant 03.03.2023 pátek 15.00-0.00 Turnaj v šipkách - sál restaurace U Kahanu 

  04.03.2023 sobota 15.00- … Zájezd Praha - Div. Na Fidlovačce - Muž mojí ženy 

  …2023     Oslavy MDŽ 

Duben 

grant 15.04.2023 sobota 15.00-17.00 Hledání velikonočního zajíčka - vodárna 

  19.04.2023 středa 15.00- … Čtenářská soutěž - školní kolo v budově ZŠ 

  30.04.2023 neděle   Stavění májky, pálení čarodějnic, lamp. průvod 

Květen 

  17.05.2023 středa 15.00- … Pasování prvňáčků na čtenáře v budově ZŠ 

grant 19.05.2023 pátek 15.00-0.00 Turnaj v šipkách - sál restaurace U Kahanu 

Červen 

grant 03.06.2023 sobota 14.00-17.00 Pohádkový dětský den - tréninkové hřiště 

  10.06.2023 sobota   Zájezd - zábavný park Freizeit-Land Geiselwind 

  03.06.2023 sobota   Kácení májky 

Červenec 

grant 15.07.2023 sobota 15.00-0.00 Turnaj v šipkách - sál restaurace U Kahanu 

Srpen 

  19.08.2023 sobota   ROCK FEST Vintířov 

Září 

  16.09.2023 sobota   Oslavy Hornického dne  

grant 23.09.2023 sobota 15.00-0.00 Turnaj v šipkách - sál restaurace U Kahanu 

  28.-30.9.2023 čt - so   Třídenní zájezd - Punkevní jeskyně, Valtice... 

Říjen 

  …2023     Oslavy dne seniorů 

Listopad 

grant 11.11.2023 sobota 18.30-20.30 Halloweenské strašení - vodárna 

grant 18.11.2023 sobota 20.00-3.00 Květinkový ples 

  25.11.2023 sobota 14.00-16.00 Vítání občánků - sál restaurace U Kahanu 

Prosinec 

  02.12.2023 sobota   Zájezd - předvánoční Praha + představení… 

grant 09.12.2023 sobota 15.00-0.00 Turnaj v šipkách - sál restaurace U Kahanu 

grant 16.12.2023 sobota   Vánoční turnaj - stolní tenis 

  23.12.2023 sobota 18.00- … Zpívání pod vánočním stromečkem - lesopark 

grant 24.12.2023 neděle 14.00-16.00 19. ročník soutěže o nejlepší štědrovečerní salát  

Jedná se pouze o návrh, změny jsou vyhrazeny. 
Přihlášky na zájezd 4.3.2023 přijímáme od 1.2.2023 od 16 h v budově obecního úřadu u paní Pickové. 



 

22 

Poděkování 

 
Děkujeme obecnímu úřadu i našim zastupitelům za laskavý přístup k nám důchodcům při příležitosti 
našich jubilejních narozenin, kdy dostáváme krásné dárky ve formě dárkového koše od žen ze sboru pro 
občanské záležitosti, jejíchž přítomnost nás vždy mile potěší a občas i zaskočí a zároveň bychom chtěli 
poděkovat za vánoční balíčky.  
 

          Za všechny důchodce paní Kraková 
 
 
 

 

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se podíleli na zorganizování historicky prvního plesu obce Vintířov, 
kterým byl Květinkový ples konaný 12. listopadu 2022 v prostorách místního kulturního sálu. 

Největší dík patří zejména Mgr. Petře Šimkové, díky které se celá tato akce uskutečnila, ale i celému 
týmu lidiček, kteří jí pomáhali. Oceňujeme nejen výborný nápad, ale především velkou snahu, úsilí a čas 
strávený při organizačních přípravách. 

Osobní přivítání s obdržením kytičky a voucheru na drink při vstupu do krásně nazdobeného sálu bylo 
začátkem následujícího skvělého programu. V něm nechybělo kromě vystoupení tanečního také 
vystoupení kouzelníka a bohatá tombola. Po celý večer bylo také možno zdarma využít fotokoutek a 
odnést si na památku pár fotografií osobních či s přáteli. 

Věříme, že se za přispění obce pořádání obecních plesů do budoucna stane tradicí a již nyní se těšíme 
na hojnou účast v příštím roce! 

     Jménem party spokojených účastníků Ivana Řehořová 
 

 

Chtěli bychom poděkovat našim dětem ze Základní školy Vintířov navštěvující pěvecký kroužek pod 
vedením paní učitelky Niny Kačírové, které nazpívaly písně pro místní rozhlas. Povedla se myšlenka 
pouštět v místním rozhlase něco jiného než jenom písně známých autorů, za které se musí i platit 
nemalé koncesionářské poplatky. Byl to i jeden z důvodů zkusit něco jiného, našeho. Zatím vznikly tři 
písně (narozeninová, fotbalová, pro běžné hlášení). Texty má na svědomí ředitelka z mateřské školy 
paní Marcela Kotová. O hudbu se postarala již zmiňovaná paní učitelka Kačírová a písně zazpívaly děti 
z 2., 4., a 5. ročníku navštěvující pěvecký kroužek. Nebylo to úplně jednoduché a děti do toho daly kus 
sebe. Nakonec svou práci dokončily v nahrávacím studiu v Karlových Varech. Velké poděkování si tak 
zaslouží i rodiče, kteří museli dopravit děti na autobusové nádraží do Chodova, ze kterého pak všichni 
hromadně jeli do nahrávajícího studia. Děti byly za své úsilí odměněny a doufáme, že se do budoucna 
ještě nějaká skladba povede zpracovat tak, aby nám všem udělala při poslechu v místním rozhlase 
radost. Velké poděkování tak letí i ředitelce do mateřské školy, která již nyní usilovně přemýšlí o nových 
textech a paní učitelce Kačírové do základní školy. Moc Vám všem děkujeme.    

              Za obecní úřad Vintířov starosta Marek Choc 
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Dovolte mi poděkovat jménem obecního úřadu Vintířov manželům Šmídovým, kteří vykonávali dvanáct 
let náročnou funkci správců Sportovního centra Vintířov. Děkujeme Vám za vaši dlouholetou práci, 
zodpovědnost a spolehlivost. Přejeme Vám do dalších let mnoho životních úspěchů a hodně zdraví. 

           Za obecní úřad Vintířov místostarosta Milan Zika, DiS. 

 
 
 

Různé 

 
Úprava provozní doby sběrných míst odpadu v zimním období od 1. prosince 2022 do 28. února 2023, 
pondělí a středa 14:30-17:00, sobota ZAVŘENO. 
Do sběrných míst odvážejte pouze odpad tam určený, tzn.: 
elektrické spotřebiče a zařízení, železný odpad, biologicky 
rozložitelný odpad (odpad ze zahrad, tráva, listí, atd.), použité 
kuchyňské oleje a tuky v uzavřených nádobách (nevylévat do 
kanalizace!), objemný odpad (nábytek, koberce, postele, 
matrace, atd.). Upozorňujeme, že není možné odkládat do 
sběrných míst směsný komunální odpad (domovní odpad určený 
do nádob na komunální odpad, které bude mít každá 
nemovitost určená k bydlení), toto bude pracovníky sběrných 
míst kontrolováno. Nadále není možné ve sběrných místech 
odkládat stavební odpad.   
 
 
Od 1.1.2023 dojde k navýšení ceny svozu odpadu svozovou společností CHOTES s.r.o. Chodov o 13 %. 
I přes zvyšování nákladů na odpad se obec Vintířov rozhodla výši místního poplatku za odpad 
nezvyšovat. 
Občané se už nyní musí vypořádat s výrazným zdražováním a zvýšení tohoto poplatku by pro mnoho 
rodin znamenalo další nepříjemný zásah do jejich už nyní napjatých rodinných rozpočtů. 
 
Místní poplatek za odpad tedy zůstává ve stejné výši a bude i nadále hrazen ve dvou splátkách a to 
k 31.3.2023 a k 31.7.2023 (poplatek lze také zaplatit v celé výši najednou k 31.3.2023). 
 
 
 
 

Zimní počasí 
Obec Vintířov se bude jako vždy maximálně snažit udržet všechny chodníky schůdné a komunikace 
sjízdné. Chtěli bychom poprosit zejména starší občany, aby ve dnech, kdy se bude tvořit náledí vycházeli 
až budou komunikace ošetřeny.  
Dále bychom chtěli apelovat na všechny majitele motorových vozidel, aby byli ohleduplní a své vozy 
parkovali na místa k tomu určená. Míst na parkování je v obci dostatek. 
Vozidla, která budou v obci bránit řádnému čištění komunikací bude obec řešit s Městskou policií. 
Předem děkujeme za vaší spolupráci a pochopení. 
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SALON SAFÍR VINTÍŘOV KVĚTA TIMKOVÁ 

 
 
 
PEDIKÚRA( vodní lázeň, odstranění přebytečné kůže, ošetření a výživa nehtů, 
krém na nohy+ masáž)………………………………………………………..………………………………………………………400,- 
 
GEL LAK NA NOHY……………………………………………………………………………………………………………………….250,- 
 
OŠETŘENÍ KUŘÍCH OK………………………………………….……………………………………………..…………………………50,- 
 
OŠETŘENÍ ZARŮSTAJÍCÍCH NEHTŮ TAMPONÁŽÍ…………………………………………….……………….……………..80,- 
 
PEDIKURA+ GEL LAK( balíček)……………………………………………………………………………………………..………550,- 
 
VYŽIVUJÍCÍ MASKA NA NOHY S MASÁŽÍ …………………………………………………………………………………..…120,- 
 
PARAFÍNOVÝ ZÁBAL NA RUCE……………………………………………………………………………………………….…...100,- 
 
PARAFÍNOVÝ ZÁBAL NA NOHY…………………………………………………………………………………………..……….100,- 
 
ČÁSTEČNÁ MÁSÁŽ (záda a šíje) 35 minut…………………………………………………………………………………… 300,- 
 
CELKOVÁ MASÁŽ (záda, šíje a dolní končetiny) 65 minut…………………………………………………………… 470,- 
 
RELAXAČNÍ MASÁŽ CELKOVÁ (záda, šíje,dolní a horní končetiny) 90 minut……………………..……..….600,- 
 
REFLEXNÍ MASÁŽ CHODIDEL  35 minut……………………………………………………………………………………… 300,- 
 
THAJSKÁ OLEJOVÁ MASÁŽ 90 minut……………………………………………………………….…………………………600,- 
 
MASÁŽ LÁVOVÝMI KAMENY  60 minut………………………………………………………………………..…………….580,- 
 
TĚLOVÁ SVÍCE APLIKACE 1KS……………………………………………………………………………………………………….80,- 
 
 
 
PROVOZOVNA VINTÍŘOV 169 VEDLE ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA 
 
PROVOZNÍ DOBA DLE OBJEDNÁVEK 
 
 
OBJEDNÁVAT SE MŮŽETE NA TELEFONNÍM ČÍSLE 724992224 
 

 
 

Provozovatel: TIMKOVÁ KVĚTA 
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Nezmeškejte informace o aktuálním dění v obci 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Příjemné prožití 

vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a 

úspěchů v novém roce Vám přejí  

zastupitelé obce a pracovníci obecního úřadu 

Vintířov. 
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