
 
 

 

 
prosinec 2018                                                                      č. 103                                                                                       

Ze zasedání Zastupitelstva obce Vintířov  

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce 5. 11. 2018 – více na www.vintirov.cz 

Program: 

1. Volba mandátové, volební komise a návrhové komise volba ověřovatelů zápisu.  

2. Jednání a zpráva mandátové komise. 

3. Složení slibu členů Zastupitelstva obce Vintířov 

4. Volba starosty a místostarostky pro volební období 2018 -2022 – zvoleni – starosta – pan 

Marek Choc, místostarostka – paní Jitka Střimelská 

5. Projev nového starosty. 

6. Projednáním rozboru hospodaření za 01-09/2018 a návrh rozpočtu na rok 2019. 

7. Návrh mimořádné odměny uvolněnému členu zastupitelstva – Zastupitelstvo obce souhlasí. 

8. Usnesení. 

 

Zastupitelstvo obce Vintířov: 

➢ zvolilo zřízené orgány ZO a komise ve složení tak, jak bylo dohodnuto na jednáních před 

ustavujícím zasedáním.  Zvolením nových orgánů obce a komisí končí zřízené orgány a komise 

schválené bývalým Zastupitelstvem obce Vintířov, 

➢ schválilo předložený jednací řád, 

➢ zvolilo své zástupce do školské rady základní školy ve složení paní Jitka Střimelská a pan Marek 

Choc, 

➢ schválilo, aby se odměny pro členy zastupitelstva obce řídily nařízením vlády č. 318/2017, 

➢ delegovalo na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská, s.r.o. starostu Marka 

Choce v případě, že by se nemohl zúčastnit, tak ho bude zastupovat místostarostka Jitka 

Střimelská, 

➢ delegovalo na jednání valné hromady společnosti VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ MĚST 

A OBCÍ SOKOLOVSKA starostu Marka Choce v případě, že by se nemohl zúčastnit, tak ho 

bude zastupovat místostarostka Jitka Střimelská, 

➢ delegovalo člena zastupitelstva pana Jiřího Ošeckého na jednání valné hromady společnosti 

SUAS – skládková, 

➢ souhlasí s žádostí ředitelky Mateřské školy o uzavření školského zařízení v období vánočních 

svátků v termínu od 24. 12. 2018 do 2. 1. 2018, 

➢ schválilo předložený rozbor hospodaření příspěvkových organizací obce Mateřské a Základní 

školy za období leden – září 2018, 
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➢ schválilo úpravu odpisového plánu příspěvkové organizaci Základní škola Vintířov, 

➢ schválilo předložené návrhy rozpočtů na rok 2019 a návrhy střednědobých výhledů rozpočtů pro 

roky 2020 – 2021 příspěvkových organizací Základní a Mateřské škole. 

➢ schválilo náhradu za nevyčerpanou dovolenou uvolněnému členu Zastupitelstva, 

➢ schválilo odměnu ředitelce Základní školy, poskytnuté z prostředků Krajského úřadu 

Karlovarského kraje, 

➢ nesouhlasí s prominutím poplatku za pronájem společenského sálu pro TJ Plamen Chodov, 

➢ nesouhlasí s bezplatným pronájmem společenského sálu na pořádání turnaje v šipkách, 

➢ souhlasí s demolicí objektu rodinného domu Vintířov 54, 

➢ nesouhlasí s žádostí, tak jak byla předložena o odstranění tělesa barového pultu v restauraci       

U Kahanu. Bude provedeno místní šetření a rozhodne se na dalších zasedáních, 

➢ souhlasí s odpuštěním měsíčného nájmu za provoz baru ve Sportovním centru z důvodu čerpání 

řádné dovolené, 

➢ souhlasí s nabídkou kontraktu o údržbách vozidla SCANIA místní jednotky SDH, 

➢ souhlasí s čerpáním prostředků z rozpočtu pro hasiče za účelem zvýšení fyzické kondice 

(permanentky do sportovního centra), 

➢ souhlasí, aby osoby vedoucí keramický kroužek byly finančně odměňovány, 

➢ souhlasí se sponzorským darem družstvu ledního hokeje Dračice Karlovy Vary, 

➢ souhlasí s návrhem smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., 

➢ souhlasí s návrhem a podpisem smlouvy o smlouvě budoucí  o zřízení věcného břemene s firmou 

GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem, 

➢ souhlasí s návrhem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s CETIM Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s. Praha, 

➢ bere na vědomí svodku Městské policie Chodov za měsíc říjen 2018, 

➢ bere na vědomí výsledky kontroly České školní inspekce, která proběhla v měsíci říjnu v naší 

Základní škole, 

➢ bere na vědomí informaci od firmy CHOTES Chodov o navýšení ceny za odvoz odpadu o 10 % 

z důvodu navýšení cen PHM, 

➢ bere na vědomí plán oprav MŠ pro rok 2019, 

➢ informovalo o zahájení provozu praktického lékaře ode dne 5. 11. 2018 v prostorách místního 

zdravotního střediska. 

 

Zasedání Zastupitelstva obce 10. 12. 2018   - více na www.vintirov.cz 
Program: 

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce. 

2. Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními. 

3. Stav a průběh akcí v obci 2018 a příprava akcí na další roky. 

4. Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2019. 

5. Vyhodnocení užití státních dotací a dotací od Karlovarského kraje v roce 2018.  

6. Stanovení počtu pracovníků obce a OÚ pro rok 2019, stanovení mzdových fondů pro rok 

2019. 

7. Kulturní akce v měsíci 12/2018 a schválení kulturních akcí na rok 2019/ dotační systém. 

8. Plán starosty obce k inventarizaci majetku obce k 31.12.2018. 

9. Projednání a schválení termínů svateb na měsíc 12/2018 a 1. pololetí roku 2019. 

10. Projednání a schválení společného volebního programu pro roky 2018/22. 

11. Rozpočtová opatření č. 5. 

12. Změna č. 1 územního plánu obce Vintířov. 

13. Projednání veřejnoprávní smlouvy o vytvoření školského obvodu. 

 

 

Zastupitelstvo obce Vintířov: 

✓ schválilo bezplatnou výpůjčku vitríny, která představuje průmysl, jenž se nachází v naší obci, 

✓ schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvu o nákupu a zpracování knihových fondu pořízených 

z prostředků provozovatele knihovny (obce) a jejich distribuci v roce 2019 s Městskou 

knihovnou Sokolov,  

✓ schválilo smlouvu o poskytování regionálních služeb s Městskou knihovnou Sokolov, 

✓ schválilo zástupce obce do Hospodářské a sociální rady Sokolovska, 

✓ schválilo prodloužení příkazní smlouvy na činnost stavebního dozoru, 
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✓ schválilo odměnu pro ředitelku Mateřské školy Vintířov z prostředků Krajského úřadu 

Karlovarského kraje, 

✓ schválilo pravidla pro přijímání přihlášek k zájezdům obce – osoby trvale hlášené pouze 

formálně na adrese Vintířov 62 (ohlašovna úřadu), nejsou považovány za osoby trvale bydlící 

v obci a nemohou si z těchto důvodů samy podat přihlášku na zájezd, 

✓ schválilo pravidla pro pronájem sálu a přísálí - osoby trvale hlášené pouze formálně na adrese 

Vintířov 62 (ohlašovna úřadu), nejsou považovány za osoby trvale bydlící v obci a nemohou si 

z těchto důvodů žádat o pronájem sálu a přísálí 

✓ schválilo pravidla pro přidělování bytů v majetku obce Vintířov - osoby trvale hlášené pouze 

formálně na adrese Vintířov 62 (ohlašovna úřadu), nejsou považovány za osoby trvale bydlící 

v obci, proto si nemohou dát žádost na byt v majetku obce, 
✓ schválilo pravidla pro vítání občánků, aby rodičům děťátka trvale hlášeného na adrese Vintířov 

62 (ohlašovna úřadu) nebyl předán peněžitý dar, 

✓ schválilo uzavření dohody o provedení práce – jedná se o poskytování informaci o nových 

právních předpisech a jejich změn, případně i konzultační a poradenskou činnost, 

✓ schválilo uzavření zemědělského pachtu na pozemek č. 475/1 -  orná půda s následným využitím 

jako pastvina a k sečení trávy, 

✓ schválilo záměr na rozebrání zděného tělesa ve vinárně restaurace „U Kahanu“ s tím, že veškeré 

náklady budou hrazeny z prostředků nájemce. Po ukončení nájemního vztahu není nájemník 

povinen zděné těleso barového pultu uvést do původního stavu a veškeré součásti zděného 

barového pultu se nemusí uchovávat pro případné znovuuvedení do původního stavu. 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1. Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR (Okresní organizace Sokolov), byl věnován 

finanční dal ve výši 2 000,- Kč. Za tento dar bylo zasláno poděkování.  

2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti „ Teplofikace města Sokolov č. N19 – 

stavba II, III, VII. 

3. V roce 2019 se uskuteční plánovaná odstávka teplárny Vřesová v termínu od 8.7. do 

18.7.2019. Z tohoto důvodu bude přerušena dodávka energie. Kalkulace ceny tepla pro rok 

2019 zatím nebyla dodána. 

4. Soupis událostí řešených strážníky Městské policie Chodov za období 1.11.2018 – 30.11.2018 

5. Dopis organizace Linky bezpečí, ve kterém děkuji obci Vintířov za podporu.  

6. Dopis se žádostí SMSČR (sdružení místních samospráv) o vstoupení do tohoto svazku. 

7. Souhlasné stanovisko Policie České republiky k žádosti obce o provedení dopravních úprav 

na sídlišti.  

8. Využití mapových podkladů GIS Sokolovsko v rámci obce, která mapuje zeleň v obci. 

9. Oznámení ke smlouvě č. 167 o odvozu směsného komunálního a tříděného odpadu  

10. Žádost TJ Baník Vintířov, ve kterém žádají o rozšíření fotbalových kabin směrem do dvora 

k restauraci „ U Kahanu“ na úroveň původních kabin. Záležitost je zahrnuta do plánu 

investičních akcí na roky 2018-22.   

11. Předsedové SVJ byly vyrozuměni o rozhodnutí obce v otázce vývozu odpadu a jeho 

proplácení. Smlouvy mezi jednotlivými SVJ a svozovou společností se již uzavírají. 

Odsouhlaseno zastupitelstvem obce 18.6.2018. 

12. Vypracován odhad na pozemek o výměře 493 m2 ,p.p.č 520/6, cena odhadu 450,- Kč m2. 

Bude vyvěšen na úřední desce a na příštím zasedání bude řešen případný  zájemce. 

 

Plán kulturních akcí pro rok 2019 

Plán níže uvedených akcí byl sestaven členy kulturní komise obce na jejím zasedání dne 28. 11. 2018 a předložen ZO k posouzení  
a odsouhlasení dne 10. 12.  2018. Může být kdykoliv po předešlém projednání doplněn, případně jinak upraven. Kromě níže  
uvedených bodů v jednotlivých měsících, budou nadále navštěvováni členy SPOZ obce a obdarování jubilanti, kteří dosáhnou věku 
60 let a více, vždy po 5 letech. Po dosažení věku 90 let vždy po roce. 
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LEDEN 

26.01.2019 sobota 14.00 - 22.00 Lednový turnaj v šipkách -  sál restaurace "U Kahanu" 

ÚNOR 

15.02.2019 pátek 18.00 - 24.00 Kabela Greyhound + kapela The Crash - sál restaurace "U Kahanu" 

23.02.2019 sobota 
od 14.00 a 
od 20.00 ples přátel MŠ - sál restaurace "U Kahanu" 

BŘEZEN 

03.03.2019 neděle 14.00 - 17.00 oslavy MDŽ -  sál restaurace "U Kahanu" 

16.03.2019 sobota 9.00 - 22.00 Region master 2019 - turnaj v šipkách - sál restaurace "U Kahanu" 

DUBEN 

17.04.2019 středa 15.00 čtenářská soutěž dětí ze ZŠ v místní ZŠ 

19.04.2019 pátek 20.00 - 24.00 1. Blugrassový večer s kapelou ALBUM - sál restaurace "U Kahanu" 

21.04.2019 neděle   Hledání velikonočního vajíčka - vodárna 

27.04.2019 sobota   zájezd do Prahy na divadelní představení SESTRA V AKCI 

30.04.2019 úterý 17.00 stavění májky, pálení čarodějnic, lampionový průvod - SDH 

KVĚTEN 

17. nebo 18 5. 
2019 pátek/sobota 18.00 - 24.00 Rockový večer s kapelou CODA -  sál restaurace "U Kahanu" 

23.05.2019 čtvrtek 15.00 pasování prvňáčků na čtenáře - ZŠ 

25.05.2019 sobota 15.00 - 22.00 
Dětský den – spodní tréninkové hřiště + májové oslavy - hasičská 
zbrojnice 

31.05.2019 pátek   oslavy Dne dětí - ZŠ celodenní výlet 

ČERVEN 

15.06.2019 sobota 14.00 - 20.00 
Sešívané odpoledne - fotbalové utkání se slavnou Slávií Praha - hřiště TJ 
Baník 

15.06.2019 sobota 14.00 - 22.00 Červnový turnaj v šipkách - sál restaurace "U Kahanu" 

16.06.2019 neděle   Zábavný park v Lipsku, Belantis 

ČERVENEC 

VOLNO malování a opravy na sále 

27.07.2019 sobota   Letní pohár mužů v kopané - hřiště TJ Baník Vintířov 

SRPEN 

16. -17., 8.,  
23. - 24. 8. 

  13.00 - 24.00 ROCK FEST Vintířov 

17.08.2019 sobota   18.00 - 22.00 Bigbeat s kapelou Greyhound - terasa restaurace "U Kahanu" 

ZÁŘÍ 

14.09.2019 sobota   13.00 - 20.00 
oslavy Hornického dne + setkání Lipničáků  - areál TJ Baník Vintířov - sál 
restaurace "U Kahanu" 

ŘÍJEN 

01.10.2019 úterý 17.00 
oslavy dne seniorů  Ledecká dudácká muzika a Ivo Šmoldas - sál restaurace 
"U Kahanu" 

04. - 06. 10. 
2019 

pátek - neděle 
  

třídenní zájezd pro občany obce na Šumavu - Annín 

19.10.2019 sobota 18.00 - 22.00 2. Blugrassový večer s kapelou ALBUM - sál restaurace "U Kahanu" 

31.10.2019 čtvrtek 17.00 
Dýňový den - lampionový průvod od MŠ do lesoparku, ukončení zahradním 
ohňostrojem 

LISTOPAD 

02.11.2019 sobota   Halloweenské strašení - vodárna 

16.11.2019 sobota 18.00 - 24.00 Oldies pro všechny, kteří ho mají rádi - sál restaurace "U Kahanu" 

23.11.2019 sobota 14.00 
vítání občánků v režii SPOZ, ZŠ a kulturní komise - sál restaurace "U 
Kahanu" 

PROSINEC 

03.12.2019 úterý 18.00 
Vánoční koncert loketské skupiny Roháči z Lokte - sál restaurace "U 
Kahanu" 

  sobota   zájezd do předvánoční Prahy - představení  

      vánoční balíčky pro důchodce od 63 let 

23.12.2019 pondělí 18.00 
ochutnávka svařáčku a zpívání vánočních koled pod stromečkem - lesopark 
nebo hasičská zbrojnice 

24.12.2019 úterý   16. ročník soutěže o nejlepší štědrovečerní salát - VYKA, kulturní komise 

28.12.2019 sobota 14.00 - 22.00 Vánoční turnaj v šipkách - sál restaurace "U Kahanu" 

31.12.2019 úterý   dle zájmu možnost uspořádání silvestrovského posezení 
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Ze školských zařízení 

                                  Mateřská škola 

 

 

KONEC ROKU 2018 V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE 

 
Poslední měsíce před koncem roku jsme naplánovali společné akce rodičů a dětí. Cílem těchto akcí bylo 

stmelit kolektiv dětí a rodičů v naší školce.  

První společné setkání se uskutečnilo v září na schůzce rodičů, účast byla vcelku dobrá, což nás posílilo 

při organizování společné akce rodičů a dětí, kterou jsme nazvali „Dýňový den“. 

Prvního listopadu jsme se sešli s rodiči a dětmi na školní zahradě a vyzdobili terasu vyřezanými dýněmi, 

které přinášeli rodiče (domácí tvorba rodičů za asistence dětí). 

Dále bylo na programu cvičení rodičů a dětí dle hudby, závodivé hry dětí a rodičů na jednotlivých 

stanovištích motivovaných Halloweenem. 

Aby nechyběla veselá atmosféra došlo také na zpěv halloveenských písniček a společné foto. 

Vyvrcholení akce proběhlo na školní zahradě vyhlášením vítězů o nejlepšího sběrače kaštanů, rozsvícení 

dýní a také lampiónků dětí – poté následoval průvod s lampiónky po obci až do lesoparku. Tam průvod 

skončil, ale mnoho rodičů se s námi vrátilo na zahradu MŠ, aby si ještě vychutnali krásu osvícených 

dýní. 

Akce tímto definitivně skončila a my učitelky jsme měli dobrý pocit, že celé odpoledne proběhlo v prima 

pohodě. Snad tento pocit zažili i rodiče. 

Další plánovaná akce rodičů a dětí proběhne 11. prosince – je to vánoční setkání spojené s vánočním 

tvořením rodičů a dětí. 

Tato akce nebude jen besídkou, kde si rodiče sednou a vyslechnou sled koled a básní. Bude to tvořivé 

odpoledne. V úvodní části děti zahrají „Vánoční pohádku“, ale pak již budeme spolupracovat s rodiči – 

zpívat koledy tvořit výzdobu na Vánoce a v závěru budou děti obdarovány vánočním překvapením.  

V úvodu této akce bude na zahradě MŠ probíhat „Vánoční charitativní jarmark“ s prodejem vánočních 

dekorací. Výtěžek z prodeje bude věnován na konto o.s. „Zrnka“ na pomoc nemocným dětem. 

Doufáme, že o tuto společnou akci bude také tak velký zájem, jako o tradiční vánoční besídky. Teď to 

bude prostě trochu jinak. Chceme, aby se rodiče naučili více s dětmi hrát a plánovat společné volné 

chvíle. 

Věříme, že se vše podaří a to nejen v tomto roce, který již má pomalu na kahánku. Proto přejeme všem 

rodičům a dětem krásné rodinné svátky a hodně zdraví v novém roce 2019. 

 

Za kolektiv celé MŠ-Vintířov přeji příjemné Vánoce a hodně zdraví a sil do nového roku zastupitelům 

Obce Vintířov.  

Doufáme, že i v novém složení nám budou oporou a my se na oplátku za to budeme se snažit odvádět 

dobrou a kvalitní práci. 

 

Krásné a příjemné svátky přejeme též všem našim strávníkům z řad důchodců v obci, všem sportovcům, 

kterým pronajímáme prostory naší tělocvičny. 

Děkujeme všem sponzorům, kteří nás finančně podpořili při organizování tradičních akcí  

roku 2018, přejeme jim hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 2019. 

 

Všechny rodiče , strávníky i cvičence pak upozorňuji na vánoční uzavření MŠ, které potrvá  od 

24.12.2018 do 2.1.2019.  

MŠ se opět otevře 3.1.2019. 

 

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci na našich tradičních akcí „Karneval pro děti“ a „Ples pro rodiče 

a přátele MŠ-Vintířov“, které se uskuteční 23.2.20019. 
 

Těšíme se na Vás! 
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Základní škola 
 

 

Vítání občánků 
Vítání malých občánků obce Vintířova se uskutečnilo v sobotu, 24. 11., na sále 

U Kahanu. Jako každý rok bylo pro děti ZŠ Vintířov ctí přijmout pozvání, aby 

tuto slavnostní událost doplnily několika písněmi a básničkami. Musím velmi 

pochválit píli dětí z hudebního kroužku, které se této krásné a zároveň 

zodpovědné povinnosti ujaly. Zaznělo nejen několik básniček, ale naučili jsme 

se zazpívat čtyři písničky a zatancovali malým kamarádům a jejich rodičům 

country taneček. Pevně věříme, že se naše vystoupení líbilo.    

Kačírová Nina 

 

Otevření keramické dílny a zahájení keramického kroužku 
Díky našemu zřizovateli - obci Vintířov byl na naší základní škole zahájen nový kroužek KERAMIKY. 

Máme k dispozici prostory s vybavením, materiálem a byla zakoupena i nová keramická pec. Kroužek 

probíhá ve třech ročnících a celkem jej navštěvuje 28 žáků. Patří mezi oblíbené kroužky a práce 

s keramickou hlínou je pro děti velmi zajímavá a zábavná. Zároveň podporuje jejich jemnou motoriku, 

fantazii a kreativitu. 

Děkujeme, velmi si toho vážíme. ☺ 

Mgr. Petra Šimková 

Návštěva stacionáře Mateřídouška 
Ve středu 31. 10. navštívil 2. a 4. ročník naší školy denní stacionář Mateřídouška v Chodově. Na cestu 

jsme se museli teple obléknout, protože se šlo pěšky. Po příchodu do stacionáře jsme usadili naše menší 

děti vpředu na polštářky a větší na židle. Po vřelém přivítání p. ředitelky Bc. Věry Bráborcové se 

předvedli klienti Mateřídoušky. Zpívalo se mnoho známých i neznámých písniček. Poté si mohli i hosté 

vybrat píseň dle vlastního výběru. Po velice vydařené besídce čekalo na všechny malé občerstvení 

v podobě výborného koláče, teplého čaje a kávy. Občerstvení nás čekalo ještě na další naší zastávce na 

náměstí. Děti si naplnily bříška ještě pizzou a mnoha jinými dobrotami z místního okénka. Výlet se všem 

moc a moc líbil a už se těšíme na další akci chodovského stacionáře. 

Drofová  Jitka 

Turistický výšlap do Svatošských skal 
Neboť máme Slavkovský les za humny a bylo by ostudou o tomto přírodním skvostu nic nevědět, 

zaměřili jsme na něj své hledáčky i my ve školní družině. V závěru tématu jsme vyrazili na výlet do 

Svatošských skal, které mezi perly Slavkovského lesa bezesporu patří☺. Výlet to byl parádní, protkaný 

drobnými poklady od skřítků a velkým „skřítčím pokladem“ uloženým přímo ve skalním útvaru Zámek 

ve Svatošských skalách. Velká pochvala patří všem výletníkům, kteří „téměř bez řečí“☺ zvládli 10 km 

chůze. V závěrečných metrech sice vypadalo, že  jsou již „dooost ucaprtaní“, … ale to jen do chvíle, než 

zahlédli autobus… chůze se změnila ve sprint a já se nemohu stále zbavit dojmu, že největším pokladem 

celého výšlapu byla  sedačka v autobuse☺☺☺. 

 Za ŠD Mottlová Klára 

Plavecký výcvik 4. ročníku 
Od začátku tohoto školního roku žáčci dojížděli jednou týdně na dvouhodinový plavecký výcvik do 

sokolovského krytého bazénu. Byli rozřazeni do pěti drah, kde se jim věnovali milí lektoři. Žáci si 

plavání oblíbili a jezdili moc rádi, akorát byli poté ve škole trochu unaveni. Kromě pravidelného výcviku 

si také užili pobyt ve vířivce, v parní komoře i jízdu na tobogánu. Absolvovali zatím deset lekcí a dalších 

deset je ještě čeká. Na závěr desáté lekce obdrželi „mokré“ vysvědčení, kde byli hodnoceni jako žabičky, 

kapříci nebo delfíni. 

Jaroslava Hetfleišová   

Výtvarná soutěž „Hrajeme si s odpady“ 
Druhým místem pro nás skončila soutěž „HRAJEME SI S ODPADY 2018“, kterou pořádá každoročně 

Karlovarský kraj se společností EKO-KOM, a.s. a ASEKOL, a.s. Na téma „Zvířata žijící v ZOO“ 

vytvořil kroužek ŠIKULEK z odpadového materiálu papouška ARARACOM. Slavnostní vyhlášení 

proběhlo ve společenském sálu Krajské knihovny v Karlových Varech, jehož součástí bude předávání 

cen i malé pohoštění. 
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Poděkování patří všem ŠIKULKÁM. 

Jana Plechatová 

Plánované akce 12/2018 – 1/2019 
14. 12. 2018 Výcvik bruslení – Nejdek 

20. 12. 2018 Spaní ve škole 

21. 12. 2018 Beseda na téma „Vlci v Krušných horách“ – sál U Kahanu 

23. 12. 2018 Zpěv koled u vánočního stromku 

3. 1. a 4. 1. 19 Ředitelské volno 

18.   1. 2019 Výcvik bruslení – Nejdek 

24.   1. 2019 Den otevřených dveří  

 

Zápis žáků do prvního ročníku se uskuteční až 4. 4. 2019.  

 

Mgr. Marcela Kokešová, ŘŠ 

 

 

Středisko prevence kriminality Chodov a jeho spolupráce s naší ZŠ 
Pravidla chování, Notes strážníka Pavla „Krizová komunikace“, Notes strážníka Pavla „Kamarádství“, 

Listina práv a Pyrotechnika, to  byla témata přednášena panem Staňkem  ve vybraných  ročnících  během 

1. čtvrtletí  školního roku 2018/2019. Zajímavým a příklady z praxe doloženým způsobem přiblížil pan 

Staněk dětem danou problematiku. Děti výtečně reagovaly, a proto pevně věříme, že  podle nabitých 

informací budou chovat i v každodenním životě. 

Za ZŠ Mgr. Simona Chaloupková, DiS. 

 

Projekt „Děti chrání život“ 
Tento projekt byl pro žáky 5. ročníku realizován 16. listopadu 2018 ve spolupráci s DDM Bludiště 

Chodov. Nejdříve byla připravena beseda o třídění odpadu, kde se mohli vyjádřit, jak sami přispívají 

k ochraně našeho životního prostředí. Poté jsme se přesunuli do Ekocentra, kde na děti čekalo velké 

množství domácích mazlíčků a exotických zvířat. Zvířátka si mohly pohladit, pochovat a dozvěděly se 

mnoho zajímavostí o jejich chovu. 

Mgr. Kindlová Monika 

  
Poděkování 

Opět tu máme adventní čas  a blížící se pohodu Vánoc. 

Na sklonku „starého roku“ 2018 bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům ZŠ Vintířov, 

zaměstnancům ŠJ, 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 podporu vzdělávání a také za realizaci a finanční zajištění 

modernizace naší školy, která se uskutečnila v létě letošního roku.    

Mé poděkování patří také všem rodičům, kteří pravidelně spolupracují se školou a rozvíjejí 

vzdělávání svých dětí. 

Všem občanům Vintířova přeji klidné Vánoce a hodně pohody v roce 2019. 

                                                                          Mgr. Marcela Kokešová, ŘŠ 

 

Soutěž o neoriginálnější vlastnoručně vyrobenou ozdobu 

Místní knihovna Vintířov vyhlašuje soutěž pro děti o nejhezčí a nejoriginálnější vlastnoručně vyrobenou vánoční 

ozdobu.  Své ozdoby můžete odevzdávat do 20. prosince 2018 v otevíracích hodinách knihovny 

Vintířov knihovnici sl. Krakové.. Nejhezčí ozdoby budou pověšeny na vánočním stromečku v 

lesoparku nebo před požární zbrojnicí.  

Před stromečkem v lesoparku proběhne dne 23. prosince 2018 od 18.00 hodin vyhlášení vítězů s 

předáním cen. 

  

 

 

http://www.vintirov.cz/cs/1-1006-2-vintirov_-zpivani-pod-vanocnim-stromeckem.html
http://www.vintirov.cz/cs/knihovna/
http://www.vintirov.cz/cs/knihovna/
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Ze sportu v obci 
Vážení spoluobčané, sportovní příznivci, 

výkonný výbor TJ Baník Vintířov by Vám chtěl touto cestou popřát příjemné a klidné prožití svátků vánočních a do 

nového roku 2019 všem hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. 

Zároveň chceme tímto poděkovat všem našim partnerům v čele se starostou a zastupitelstvem obce za spolupráci a 

podporu sportu v naší obci. Přejeme novému vedení naší obce mnoho zdaru v novém volebním období. 

Ještě pár slov k osobě odstupujícího starosty Jiřího Ošeckého, který je zároveň dlouholetým členem naší jednoty. 

Děkujeme za dlouholetou spolupráci, bez které by žádná z organizací v obci nemohla fungovat. Přejeme Ti Jirko do 

dalších let hodně zdraví a osobní spokojenosti a věříme, že nový starosta Marek Choc úspěšně naváže na tvou práci 

pro blaho a rozkvět naší obce. Slovy se nedá vyjádřit, co jsi pro Vintířov za ty roky udělal, proto jen krátce – 

DĚKUJEME JIRKO. 

                             Za TJ Baník Vintířov Pavel Vašek, tajemník TJ Baník Vintířov 

 

 Oslavy Dne seniorů 

Začátkem měsíce října v naší obci proběhly oslavy dne seniorů. Pro přítomné byl připraven bohatý program, kde 

měli všichni možnost se pobavit při tanečních vystoupeních děvčat pod vedením paní Prudíkové z Karlových Varů 

a hudebním vystoupení Vesnické čtyřky pana Homolky. Pro přítomné bylo na stolech připraveno i malé pohoštění. 

Zkrátka, kdo chtěl, měl možnost se pobavit.  

Věříme, že se program oslav všem přítomným seniorům líbil a po loňském úspěchu bylo pro kulturní komisi velice 

nelehké připravit i letošní program tak, aby zaujal a všichni odcházeli domů spokojeni. Po skončení se všichni 

v poklidu a dobré náladě rozešli domů.  

 
Důchodci děkují 

Jako každý rok, tak i v letošním roce velice, děkujeme obecnímu úřadu i našim zastupitelům za krásný přístup 

k nám důchodcům. Jsme rádi, když za námi dámy ze sboru pro občanské záležitosti přijdou s balíčky a všichni si 

společně popovídáme. Probíráme časy našeho mládí a jak ten čas rychle letí. Děkujeme také za vánoční baličky. Je 

to radost hlavně pro ty občany, kteří žijí sami.  

Přejeme našim zastupitelům, pracovníkům našeho obecnímu úřadu a hlavně našemu letitému starostovi panu Jiřímu 

Ošeckému za léta, která obětoval naší obci, hodně zdraví, štěstí a sil do dalších let a nového roku 2019. 

 

   Za všechny důchodce paní Kalinová a Dziková 

Vítání občánků 2018 

Již řadu let připravuje obecní úřad ve spolupráci se Sborem pro občanské záležitosti 

a místní základní školou slavnostní vítání nově narozených občánku. Z každého 

uvítání vznikne zápis do „ Knihy uvítání do života“, kde jsou základní informace o 

narozených dětech, rodičích a jsou zde i založeny fotografie z toho uvítání. 

Vzhledem k tomu, že existuje zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je 

potřeba, aby rodiče pokud se chtějí účastnit tohoto slavnostního uvítání, vyplnili příslušní formulář a odevzdali ho 

na obecním úřadě. Dne 24. listopadu tohoto roku se v sále restaurace U Kahanu uskutečnilo slavnostní uvítání nově 

narozených občánků za období od  31. října 2017 do 1. listopadu 2018. Za toto období se v naší obci narodilo 15 

dětiček s trvalým pobytem, z toho šest chlapců a devět holčiček. Přihlášku k vítání občánků podalo pouze deset 

rodičů. Každé z přihlášených miminek dostalo finanční dar 1000,- Kč, plyšového medvídka, knihu „ Nejkrásnější 

říkadla“ a pamětní list. Úvodem promluvil k rodičům a hostům starosta obce a poté předal slovo paní Evě Ottové, 

která jménem Sboru pro občanské záležitosti ve Vintířově všechny přítomné co nejsrdečněji přivítala a přečetla pár 

hezkých a hřejivých slov. Poté vyzvala jednotlivě rodiče, aby se přišli podepsat do „ Knihy uvítání do života“ a 

stvrdili tak svůj slib, že se o své děťátko budou co nejlépe starat. Slavnostní atmosféru v sále vytvořily děti z naší 

základní školy, které navštěvují hudební kroužek a pod vedením paní učitelky Niny Kačírové předvedly krásné 

vystoupení, ve kterém zazpívaly všem přítomným několik písní, zarecitovaly básničky a zatančily. V novodobé 

historii stojí na sále dřevěná kolébka, která měla svou premiéru v předminulém roce a i nyní ji rodiče využili a 

vznikly z toho velice krásné fotografie. Všem rodičům velké poděkovaní za účast a přejeme jim mnoho sil ve 

výchově svých dětí. Také bychom chtěli poděkovat dětem ze základní školy za krásné vystoupení, dále paní 

učitelce Nině Kačírové, paní Evě Ottové a dámám Zděně Kalinové a Bohumile Dzikové za spolupráci. Všem 

bychom chtěli popřát krásné prožití Vánočných svátků a do nového roku 2019 hlavně pevné zdraví. 
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Jitka Střimelská 

Zpívání pod vánočním stromečkem 

 

V neděli 23. prosince 2018 od 18.00 hod. proběhne v lesoparku (v případě nepřízně 

počasí v hasičské zbrojnici) již tradiční akce nazvaná „Zpívání pod vánočním 

stromečkem“. Akce bude zahájena rozsvícením vánočního stromečku, následně si 

zazpíváme několik vánočních koled s dětmi z místní základní školy a také proběhne 

vyhlášení vítězů soutěže neoriginálnější vlastnoručně vyrobené ozdoby. Vytvoříme si tak 

v předvečer vánočních svátků krásnou atmosféru. K dispozici budou teplé nápoje pro 

zahřátí a pro ty starší i výborný svařák. I letos je připraveno malé překvapení.                          

 

 

V pondělí 24. prosince 2018, proběhne v místní restauraci VYKA pana Petra Vystrčila, již 15. ročník 

soutěže o nejlepší štědrovečerní salát. Akce je pořádaná kulturní komisí obce 

ve spolupráci s výše jmenovanou restaurací. Do soutěže se může přihlásit každý, 

stačí pouze v uvedený den přinést do restaurace v době od 12.00 – 14.00 hod. 

vzorek svého štědrovečerního salátu v množství cca 10-15 dkg, kde ho předáte 

paní Vystrčilové. Všechny dodané vzorky salátů vyhodnotí odborná porota a 

vybere z nich pět nejlepších štědrovečerních salátů. Vítězové soutěže budou poté 

oficiálně vyhlášeni a každý z nich obdrží krásnou a hodnotnou cenu. 

 

 

 

Zima a vstup do nového roku 2018 

Letní měsíce jsou již ty tam a o slovo se hlásí zima. Ulice naší obce již několikrát pokryly 

vločky sněhu a vytvořily krásnou bílou peřinu. V nejednom případě nás překvapila náhlá 

ledovka, která byla v médiích hodnocena jako stav extrémního nebezpečí. Snad je to 

předzvěst toho, že vánoční svátky budou konečně zahaleny do bílé, a děti si budou moci o 

tomto čase vytáhnout ze sklepů a garáží boby a nebo sáňky a vyrazí na nějaký ten kopec. 

Pro nás dospělé je to čas, který budeme v mnoha případech věnovat k odklízení sněhu, tak 

abychom zajistili sjízdnost a schůdnost veškerých cest a chodníků. Bezpečnost je nadevše a tak i my se budeme 

snažit veškerou dostupnou technikou tyto věci zajistit. Bohužel v době, kdy jsou velké přívaly sněhu nebo silné 

ledovky není v lidských ani technických silách udržet všechny komunikace v takové stavu, který by nevyžadoval ze 

strany občanů velkou obezřetnost. Hlavně starší občané by se měli snažit nepospíchat a vycházet ze svých domovů 

až budou komunikace očištěny. Předejdou tím zbytečným modřinám a v některých případech i úrazům. V této 

souvislosti bychom chtěli, tak jako tomu bývá každoročně, požádat i majitele rodinných domů a jednotlivá sdružení 

vlastníků na sídlišti, aby byli v těchto věcech nápomocni, a společným přičiněním jsme tuto zimu zvládli. Velkým 

problémem při zimní údržbě jsou špatně zaparkovaná vozidla. Špatně zaparkovaná vozidla nekomplikují jenom 

práci našich dobrovolných hasičů při odklízení sněhu, ale i ostatním složkám Integrovaného záchranného systému 

O tom jsme se mohli přesvědčit v měsíci listopadu, kdy se nemohly dostat  kvůli špatně zaparkovaným vozidlům 

k požáru v panelovém domě na sídlišti. Proto apelujeme na majitele, aby se při parkování více zamysleli nad tím, 

zda svým vozem nebudou tvořit překážku na vozovce. Je lepší zaparkovat vozidla na parkovištích, která nejsou 

v mnoha případech zaplněna. Není potom příjemné řešit tyto situace přivoláním Městských strážníků, nebo 

dopravní policie. Je to ale i čas, kdy se budeme loučit se starým rokem a vítat rok nový. Před a po silvestrovských 

oslavách budou lidé používat různou pyrotechnickou zábavu. Je na místě být velice obezřetný a používat tento druh 

zábavy rozumně. Hlavně dětem bychom měli vysvětlit její nebezpečnost a úskalí a předejít tak rodinným tragédiím. 

Je lepší zakoupit tento druh zboží ve specializovaných obchodech, kde je větší záruka kvality, návod je napsán 

srozumitelně a česky. A obsluhující je schopen odborně poradit. Ve stáncích na ulici je v mnoha případech 

prodávaná pyrotechnika vyšších tříd, která není určena laikům a dokáže při neodborné manipulaci způsobit značné 

škody, jak materiální, tak na zdraví. Používejme zábavnou pyrotechniku rozumně a v den oslav. Nezapomínejme 

při bujarých oslavách na starší obyvatele a domácí zvířata, kteří jsou na tuto hlasitou zábavu citliví. Přivítejme nový 

rok vesele, ale bez zbytečných konfliktů.  
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Cena tepla se od ledna mírně zvýší  
Společnosti skupiny Sokolovské uhelné tak reagují na růst ceny emisních povolenek. Přesto jde o 

navýšení v řádu několika stovek korun ročně a o první navýšení po pěti letech.  

 

 
Maximálně o čtyři procenta se zvýší od Nového roku cena dálkově dodávaného tepla z výrobních zdrojů 

Sokolovské uhelné na Sokolovsku a Karlovarsku. Jeho výrobce, společnost Sokolovská uhelná, tak 

reaguje na dlouhodobě se zvyšující ceny emisních povolenek. Ty navíc v letošním roce zdražily doslova 

skokově.  

 “Letošní navýšení ceny povolenek je obrovské. Ze zhruba sedmi euro za kus se cena skokově zvýšila na 

současných dvacet euro. To je nárůst téměř o 200  procent,” říká člen představenstva Sokolovské uhelné 

Pavel Homola, který má v rámci společnosti na starosti právě výrobu tepla a elektrické energie. “Za 

těchto okolností tak nemáme jinou možnost než část nárůstu promítnout do ceny tepla.”  

Na Sokolovsku a Karlovarsku dodávají teplo dva velké zdroje Sokolovské uhelné. Tím prvním je 

elektrárna Tisová vyrábějící teplo pro města Sokolov, Habartov, Březovou, nebo Bukovany. Druhým pak 

elektrárny ve Vřesové, zásobující Karlovy Vary, Chodov, Nejdek nebo Nové Sedlo. U prvního zdroje 

bude zvýšení ceny pro rok 2019 činit 4 procenta, u druhého pak 3,5 procenta.  

“Je to vůbec poprvé po pěti letech, kdy jsme nuceni přistoupit k úpravě ceny tepla,” říká Homola, s tím, 

že tržní výkyvy v cenách vstupů Sokolovská uhelná dlouhodobě tlumila. “Ceny emisních povolenek 

rostou dlouhodobě a v poslední době velmi progresivně, a naopak klesá množství těch, které stát zdarma 

přiděluje na výrobu tepla. Ale z rozhodnutí vlastníků Sokolovské uhelné případné výkyvy na trhu nesla 

dosud vždy firma. Jenže u takto skokového růstu to již není dále možné.”  

Co tedy bude růst ceny emisních povolenek znamenat pro odběratele tepla? U průměrné domácnosti 

připojené k centrálnímu zásobování činí roční spotřeba zhruba 25 GJ. V takovém případě by to pro 

domácnost znamenalo navýšení ceny tepla za celý rok o  203 Kč, tedy měsíčně o 17 Kč, při zajištění 

dodávky tepla z elektráren na Vřesové. U dodávek tepla z elektrárny v Tisové pak půjde o roční zvýšení 

nákladů průměrné domácnosti o 349 korun, tedy měsíčně o 29 Kč.  

“Uvedené navýšení je pouze to, které realizujeme my jako výrobce. Je ale třeba doplnit, že zdroje 

Vřesová i Tisová dodávají teplo distribučním společnostem. To znamená, že nevíme, jak se promítne naše 

zvýšení ceny do konečné ceny do domácností,” dodává Homola.   

Takzvané emisní povolenky a obchodování s nimi jsou nástroje, které vytvořila Evropská unie, aby 

mohla splnit svůj závazek snížit emise skleníkových plynů. Jejich cena se následně promítá do výroby a 

konečné ceny elektrické energie a tepla. Zisky z prodeje emisních povolenek pak jsou čistým příjmem 

jednotlivých národních států. Jen od Sokolovské uhelné v nadcházejících čtyřech letech stát tímto 

administrativním rozhodnutím zinkasuje přes  8 miliard korun.  
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Pobídka vlády pro BMW byla schválena 

Firma bude v příštích letech investovat okolo 250 milionů EUR a vytvořit několik stovek 

pracovních míst. Karlovarský kraj se zavázal investovat do příjezdové komunikace do areálu. 

„V současné době Karlovarský kraj finalizuje zpracování projektové dokumentace, která by také 

měla být podána k vystavení stavebního povolení. Podle projektové dokumentace by příjezdová 

komunikace měla stát zhruba 100 milionů korun. Bude to silnice III. třídy, která je zahrnuta v 

akčním plánu restrukturalizace tří regionů. Je to dokument, který schvalovala vláda. Na základě 

toho a i proběhlého jednání s ministrem dopravy, bychom finanční prostředky na vybudování 

příjezdové komunikace měli získat ze státního fondu dopravní infrastruktury,“ uvedla hejtmanka 

Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová. 

Významná investice je skvělou zprávou i pro město Sokolov. 

„Je to velká šance pro celý náš region, protože sem přijde Hi-Tech technologie. Pro rozvoj 

regionu to je opravdu zásadní investice. Já jsem nadšena a moc děkuji,“ neskrývala radost 

starostka Sokolova Renata Oulehlová. 

Polygon s řadou budov a okruhem v délce přes 100 kilometrů má vzniknout do roku 2022 na 

ploše asi 500 hektarů severně od Sokolova.  

 
 

 

 

 

 

Odečty vody a tepla budou probíhat 4. ledna 2019. 
 

SUAS – Teplárenská si dovoluje informovat o plánované odstavení teplárny 

Vřesová v roce 2019, které proběhne v termínu od 8. července 2019 do 18. července 2019. 

Z důvodu této odstávky Vám bude v uvedeném termínu přerušena dodávka tepelné energie. 

 
 

 

https://www.vintirov.cz/cs/1-1109-2-vintirov_-informace-o-deni-v-obci-v-mesici-prosinec-2018.html
https://www.vintirov.cz/cs/1-1109-2-vintirov_-informace-o-deni-v-obci-v-mesici-prosinec-2018.html
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Uteklo to jak voda 
 

Vzpomínám si na počátek 90-tých let, kdy jsem byl zvolen do funkce starosty obce Vintířov a 
společně s dalšími zastupiteli, aktivisty komisí, pracovníky OÚ a občany obce, jsme se pustili do 
nelehkého úkolu vybudování rozumné  infrastruktury v naší obci. Myslím si, že za přispění 
občanů se nám hned v počátku začalo dařit a postupně jsme realizovali zastupiteli zpracovaný 
„Plán územního rozvoje obce Vintířov“, který byl do současné doby několikrát aktualizován, 
doplněn o potřebné záležitosti a je jakýmsi vodítkem pro vedení obce dodnes. Uvedený plán byl i 
podmínkou pro získávání státních dotací, které jsme pro obec získali na budování kanalizace, 
plynofikace, sportovních zařízení, hasičské zbrojnice, dětských hřišť, bytů a všeho ostatního, co 
se v obci realizovalo. Za  sedm volebních období, což je 28 let, jsme v obci do vybudované 
infrastruktury investovali téměř půl miliardy Kč a myslím si, že na smysluplné akce. Myslím si, že 
je to v obci i vidět a mé rčení je, že pouze slepý nevidí. Ne všechny záležitosti byly bez problémů 
a spoustu jsme museli dotahovat do konce i nepopulárními kroky. Netvrdím, že jsme jednali vždy 
bez chyb a za chyby jsme si museli vyslechnout výtky. Vždy jsme ale vše ustáli a obci jsme 
nezpůsobili škody. Za období výkonu funkce starosty jsem měl to štěstí, že jsem se potkával 
téměř vždy s rozumnými a pracovitými lidmi. Myslím, že mohu poděkovat všem zastupitelům a 
aktivistům ZO, se kterými jsem v minulosti spolupracoval a společně jsme se dopracovali 
k dobrým výsledkům, které jsou ku prospěchu našim občanům. Chci poděkovat za spolupráci i 
pracovníkům Obecního úřadu, kteří jsou vždy vstřícní a moc mi pomohli při realizaci záměrů 
obce. Se školskými zařízeními MŠ a ZŠ byla díky přístupu obou ředitelek velmi dobrá spolupráce 
a obě zařízení jsou funkční, za což děkuji. S vedením zájmových organizací hasičů a sportovců 
byla za uvedené období dobrá spolupráce, vycházeli jsme si vzájemně vstříc a děkuji za to. 
V neposlední řadě patří poděkování i Vám občanům, kteří máte nemalý podíl na vzhledu obce 
úpravou a údržbou svých stavení a přilehlého prostranství. Nesmím zapomenout ani na firmy, 
které působí na katastru naší obce a občas nám znepříjemňují život. I jim patří ale poděkování za 
občasnou operativní pomoc a zejména za reakci na negativní situace a snahu o jejich nápravu. 
Nově zvolenému zastupitelstvu bych chtěl popřát, aby se dařilo co nejlépe, ku spokojenosti 
všech občanů. 
Protože se nacházíme v předvánočním čase, chtěl bych popřát všem občanům příjemné prožití 
vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 2019. 
 
                                                                                                  Jiří Ošecký 
                                                                                          odstupující starosta   
                                                                                              obce Vintířov 
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