
březen 2017                                                                       č.  96

Ze zasedání Zastupitelstva obce Vintířov 

29. leden 2017
 Kontrola usnesení z minulých zasedání 

Zastupitelstva obce.
 Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi 

zasedáními.
 Stav a průběh akcí pro rok 2017 a příprava akcí pro 

další roky.
 Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 

dle zákona č.106/1999 Sb., ve znění jeho pozdějších 
změn a doplňků, za rok 2016.

 Informace o činnosti MěPol. Chodov na katastru 
obce v roce 2016 a v prosinci 2016.
   Různé:

 informace o tom, že zápis do 1.ročníku ZŠ bude 
v naší obci tentokráte až dne 5.4.2017 v budově 
místní ZŠ v době od 13.00 do 16.30,den otevřených 
dveří v ZŠ proběhnul 12.1.2017 a ZŠ navštívilo 52 
hostů 

 informace o záměru návštěvy hejtmanky KK Mgr. 
Vildumetzové v naší obci, která by se měla 
uskutečnit ve středu, 15.2.2017, od 14.30 na našem 
OÚ a měla by probíhat podle stanoveného programu

 informace pana Muchky o dosavadním průběhu 
zimy a protahování chodníků a komunikací v obci, 
dále informace o statistických údajích komunálního 
odpadu na území obce za rok 2016, výsledky 
s komentářem budou zveřejněny v březnovém
občasníku obce, po diskusi zastupitelů se touto 
záležitostí bude zabývat ZO v samostatném bodě, na 
zasedání 27.2.2017

 informace o děkovných dopisech a e-mailech  
některých důchodců za vánoční balíčky a dále 
neziskových organizací za finanční dary na podporu 
činnosti v roce 2016

 poděkování starosty obce pana Ošeckého všem 
členům inventarizačních komisí obce za vstřícný 

přístup k včasnému  provedení inventarizace majetku 
obce k 31.12.2016

 pro rok 2017 obdržela obec od KK příspěvek na 
výkon státní správy 215 500.- Kč a dále poprvé 
příspěvek na opatrovnictví, ve výši 29 000.- Kč/na 
opatrovance pana Jakubka Josefa/ 

 odstávka dodávky tepla ze Sokolovské uhelné a.s., 
divize Energetika Vřesová,  se v letošním roce 
uskuteční od 5.7. – 15.7.2017

 výsledná cena tepla za rok 2016 je 481,29 Kč/Gj a 
kalkulace ceny na rok 2017 činí 494,26 Kč/Gj

 žádost o sponzorský dar - občanské sdružení 
ARAGONIT na uspořádání každoročního festivalu 
zdravotně postižených – 2 000.- Kč, Spolek přátel 
dětí při ZŠ Chodov, Nejdecká 254 - 4 000.- Kč, 
Taneční rockenrolová skupina Chodov, Středisko 
výchovné péče Karlovy Vary, Myslbekova 4, 
Včelaři Chodov, Římskokatolická farnost KV –  
2 000.- Kč - ZO souhlasí s uvedenými dary a 
tajemnice paní Picková zajistí sepsání darovacích 
smluv

 Bludiště Chodov – žádost o bezúplatné zapůjčení 
sálu dne 23.9.2017 – 50. výročí založení 

 řešení 9 přestupků občanů naší obce, zaplatila obec 
v roce 2016 městu Chodov na základě mandátní 
smlouvy 9 000.- Kč

 příkazní smlouva s panem Tesařem na dozorování 
staveb v roce 2017 byla ZO odsouhlasena a starosta 
pan Ošecký byl zmocněn jejím podpisem

 běžný účet obce k 31.12.2016 činí 23 803  861.- Kč, 
spořící účet činí 368 233,15.- Kč, zůstatek u ČNB 
činí 2 572 511,03.- Kč, účet Vintířovské teplárenské 
činí1 267 396.- Kč

 pozdravný dopis a dále potom telefonát bývalých 
lipnických občanů všem občanům a zastupitelům 
obce došel ve 12/2016

 místostarosta pan Choc přednesl zprávu o pronájmu 
kulturního sálu a předsálí za rok 2016 pro domácí 
občany na svatby a rodinné oslavy, kterou 
zpracovala paní Rajturová

 informace o změně nařízení vlády o odměnách za 
výkon funkce členům  zastupitelstev, kde od 
1.1.2017 se navyšují dosavadní odměny cca o 4% 
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 jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení 
akcí dne 6.2.2017 od 15.00

 vyúčtování příspěvku s knihovnou Sokolov za rok 
2016

 od SVS ČR jsme obdrželi prozatím sčítací listy ve 
vztahu k ptačí chřipce, která se prozatím v našem 
regionu nevyskytuje

 projednána a odsouhlasena výsledovka Vintířovské 
majetkové a teplárenské s.r.o. za rok 2016 

 dotace z MAS Sokolovsko pro místní MŠ a ZŠ na 
asistenty pedagogů/ výzkum, vývoj, vzdělávání/

 žádost ZŠ o souhlas zřizovatele s financováním 
projektu OP VVV/podpora školských zařízení/ - ZO 
souhlasí

 smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě 
Digitální technické mapy veřejné správy 
Karlovarského kraje mezi KK a obcí Vintířov

 na vědomí členům ZO – změna smluv s manželi
Treitlovými, Vintířov 78 – zástavní právo 

 přepis užívacího práva pozemku po zemřelém          
J. Süssnerovi, na paní Süssnerovou Evu, Vintířov 
154 

 odsouhlaseny odpisové plány na rok 2017 pro 
příspěvkové organizace obce ZŠ a MŠ

 ZO souhlasí s dočasným přidělením bytu pro pana 
Cibulu v čp.111 z důvodu rekonstrukce budovy 
čp.179, která by měla začít v měsíci březnu 2017

 informace o tom, že obec má zafixovaný nákup       
el. energie na roky 2017 a 2018 společně s obcemi 
mikroregionu a oproti stávajícím cenám by měla 
uspořit cca 320 tis. Kč

 informace o příjmech obecních školských zařízení 
v roce 2016 od Karlovarského kraje – MŠ 
2.548.696.- Kč, ZŠ 5.112.086.-Kč – jedná se vesměs 
o prostředky na mzdy

 návrh místostarosty pana Choce na nakoupení 
dalších vánočních ozdob pro rok 2017, které budou 
umístěny zejména v prostoru sídliště a na 
ozdobeném stromku, předběžné náklady na 
dokoupení ozdob by měly činit cca 65 tis. Kč          
– ZO souhlasí

 účast na VH SDH, která se konala v sobotu dne 
21.1.2017 od 17.00 v místní hasičárně

27. únor 2017
 Kontrola usnesení z minulých zasedání.
 Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi 

zasedáními
 Informace o činnosti MěPol.Chodov na katastru obce 

v měsíci lednu 2017.
 Stav a průběh akcí pro rok 2017 a příprava PD a akcí 

pro další roky.
 Informace o předběžných výsledcích hospodaření 

obce a inventarizace majetku za rok 2016.
 Zpráva o činnosti SDH v obci za rok 2016.
 Zpráva o činnosti správy majetku obce za rok 2016.
 Výběr zhotovitele na přestavbu holobytů v čp.179.

   Různé:
 paní Střimelská seznámila přítomné s prací Kulturní 

komise od posledního zasedání a s přípravou MDŽ  

a dalších kulturních akcí v nejbližších měsících roku 
2017

 informace o hospodaření příspěvkových organizací 
obce za rok 2015 – MŠ a ZŠ Vintířov 

 - informace o návštěvě zástupce firmy EUROGREN 
pana Krajčoviče, za účelem údržby fotbalových hřišť 
v roce 2017 a vybudování zavlažovacího systému na 
spodním tréninkovém hřišti

 stav internetových stránek obce a druhý rok jejich 
provozu – informaci předal zastupitelům a ostatním 
přítomným místostarosta pan Choc, v diskuzi 
probrány ještě další vylepšující návrhy, které obec 
bude respektovat

 žádost Gymnázia Cheb na dějepisnou soutěž – ZO 
jednohlasně souhlasí s přidělením daru ve výši 
2 000.- Kč 

 21.4.2017 se bude konat na Březové VH Sokolovské 
vodárenské s.r.o. – delegace za obec pan Ošecký/ 
pan Choc /

 čtvrtý ročník půlmaratonu 21. května 2017 
v Karlových Varech – pozvánka od hejtmanky KK

 otázka divočáků v regionu a v obci a diskuze kolem 
záležitosti

 jednohlasně schválena cenová nabídka firmy ŠULC 
z Chodova, na výměnu plynového kondenzačního 
kotle v kabinách TJ Baník Vintířov, ve výši 
73 366.-Kč, k havárii uvedeného kotle došlo v tomto 
měsíci a starý kotel byl provozován v těchto 
prostorách od roku 1992

 Popelková čp.169 - vyřešit dešťovou vodu 
s pronajatými prostory

 plán oprav v MŠ a ZŠ pro rok 2017 předložen a po 
dopracování PD bude ZO předložen ke schválení

 seznam míst oprav silnic kraje, která se nacházejí na 
katastru obce Vintířov, pro náměstka hejtmanky 
pana Hurajčíka

 výroční zpráva místní knihovny za rok 2016, kterou 
přednesla přítomným tajemnice OÚ paní Picková

 jednohlasné schválení Dodatku č.2 ke Stanovám 
DSO Mikroregionu Sokolov – východ

 jednohlasné schválení nákupu víceúčelového DA pro 
obec Vintířov za podmínek, které byly nastaveny 
HZS Karlovarského kraje na poradě starostů, dne 
8.2.2017, s náměstkem hejtmanky panem Kubisem a 
vedením HZS

 jednohlasné odsouhlasení vstupu obce Vintířov do 
Hospodářské a sociální komory Sokolovska – viz 
přihláška a usnesení ZO

 informace tajemnice paní Pickové o konzultaci, ve 
vztahu k VPP dne 23.2.2017 na ÚP v Sokolově

 paní Střimelská podala námět na zapojení se obce do 
dražby objektu 54 na bývalé Markétě a následné 
likvidace ruiny tohoto objektu, abychom zabránili 
odkoupení  spekulanty – ZO jednohlasně souhlasí

 informace starosty o děkovném dopisu hejtmanky 
KK paní Mgr. Vildumetzové, ve vztahu k návštěvě 
naší obce dne 15.2.2017 v době od 14.30 do 17.15

 informace o záměru vybudování tlakové kanalizace 
na osadu Chranišov

Odstávka dodávky tepla ze Sokolovské uhelné a.s., divize Energetika Vřesová, se v letošním roce uskuteční                   
od 5.7. – 15.7.2017
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Výroční zpráva za rok 2016

                                             Dle § 18, zákona č. 61/2006 Sb. o svobodném přístupu k informacím

                                                                            Obecní úřad VINTÍŘOV  

Zákon č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím nabyl účinnosti dne 1.1.2000 a byl novelizován zákonem 
č.61/2006.Na jeho základě je povinnost obce zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti 
v oblasti poskytování informací.
Zveřejňování informací provádí obec na své náklady. Poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je 
prováděno za úhradu.

Výši úhrady za poskytnutí informace stanoví vedoucí odboru dle sazebníku:
 fotokopie informace (strana A4)  ……………. 2 ,- Kč
 tisk informace (strana A4) …………………….3 ,- Kč
 doručovací náklady: hodnota poštovného dle platného ceníku
 mzdové náklady ………………………………… 60,- Kč za každou započatou hodinu práce zaměstnance 

spojené s vyhledáním informace.

Mzdové náklady se uplatní až v případě, že vyhledávání informace bude 
trvat déle než 2 hodiny.

Překročí-li kalkulovaná výše částku 500,- Kč, je její výše před poskytnutím informace sdělena žadateli a informace je 
poskytnuta pouze s jeho výslovným souhlasem s výší úhrady. Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel 
v pokladně Obecního úřadu nebo bezhotovostní platbou na účet obce před podáním informace.
          Žádosti o poskytování informací na našem OÚ v roce 2016 byly opět vesměs ústní, některé prostřednictvím 
telekomunikačního zařízení, datovými schránkami nebo e-mailu. Na všechny bylo vždy zodpovězeno ihned nebo 
v zákonem stanovené lhůtě. Po žádném žadateli nebyla požadována úhrada. Žadatelům podávané informace byly zřejmě 
dostačující, protože v průběhu roku se neobjevila žádná písemná stížnost nebo žádost o doplňující informace ani stížnost 
na neplnění připomínek žadatele.
Informace, které byly v roce 2016 podány, byly v souladu se zákonem a nedošlo k poškození ve vztahu k ochraně 
osobnosti. Pracovníky OÚ nebyly poskytovány údaje stanovené v § 7 – 11 zákona.
Výroční zpráva byla projednána Zastupitelstvem obce dne  30.1.2017, je zveřejněna na úředních tabulích obce a na 
internetových stránkách www.vintirov.cz

Ve Vintířově dne 31. ledna 2017
                          Jiří Ošecký

                                        starosta obce

Poplatek za psa a za pronájem pozemku

V průběhu měsíce března 2017 máte možnost v pokladně obecního úřadu zaplatit poplatky za psy a 
pronájmy pozemků a to v úředních hodinách pondělí a středa od 8.00-12.00 a od 13.00- 17.00 
hod. nebo na číslo účtu 2826391/0100, včetně vašeho variabilního symbolu nebo specifikace – jméno 
poplatníka + poplatek pes nebo poplatek pronájem pozemku. Pokud jste doposud tak neučinili 
v průběhu měsíců leden a únor,  byly Vám poslední týden v únoru rozeslány poštovní poukázky na tyto 
poplatky se splatností nejpozději do 31. 3. 2017. V případě, že došlo ke změně, která bude mít vliv na 

výši poplatku (přiznání starobního důchodu, ZTP-P , atd.), kontaktujte obecní úřad. Výši poplatků Vám rádi opravíme a 
výši upřesníme. Sazby poplatků u pronájmů pozemků zůstávají nezměněny. Sazby u poplatků za psy jsou určeny obecné 
závaznou vyhláškou takto: základní sazba za psa 600,-Kč. Za psy chované v rodinných domech a stavbách pro 
individuální rekreaci, ve kterých má poplatník trvalý pobyt činí sazba 150,-Kč. Sazba místního poplatku za psa, jehož 
držitelem je poživatel starobního, invalidního, vdovského a vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem 
příjmu činí poplatek v byt. jednotce 150,-Kč za prvního a 200,-Kč za každého dalšího psa a poplatek za psa v rodinném 
domě 70,-Kč za prvního a 100,-Kč za každého dalšího. 
Poznámka: Byli bychom velice rádi, kdyby si majitelé svých čtyřnohých miláčků počínali při venčení ohleduplně a po 
svých miláčcích sbírali exkrementy. Je velice smutné koukat na plochy, která by měly především sloužit hlavně k hraní 
naším dětem a ne být samé lejno. Při úpravách ploch zaměstnanci obce, to také není příjemné. Chovejme se k sobě jako 
lidi.
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Plán kulturních akcí na rok 2017

Změny jsou vyhrazeny.

Od 1. ledna 2017 došlo k navýšení jednodenních zájezdů na částku 250,- Kč (původní částka byla 150,- Kč na osobu)

LEDEN

ÚNOR

11.2.2017 sobota zájezd občanů obce do Prahy na divadelní představení "Ať žijí duchové"

23.2.2017 čtvrtek od 17.00 Přednáška na téma „ Balkánské pastorále“ sál restaurace “U Kahanu“

25.2.2017 sobota od 14.00 a od 20.00 ples přátel MŠ

BŘEZEN

12.3.2017 neděle 14.00 – 17.00
oslavy MDŽ - v duchu "Vyrob si svůj dárek s láskou" - malování na hedvábí, 
tvorba z fimo hmoty, ubrousková technika, drátkování zápichů do květin          
aj.- sál restaurace "U Kahanu"

23.3.2017 čtvrtek od 17.00
beseda trabantem Jižní Amerikou.

25.3.2017 sobota od 20.00 - 02.00 Josefovská zábava – sál restaurace “U Kahanu“

DUBEN

14.4.2017 pátek Šipkový turnaj – sál restaurace “U Kahanu“ 

15.4.2017 sobota Hledání velikonočního vajíčka - lesopark

20.4.2017 čtvrtek od 17.00 Přednáška “ Historie Vintířova a okolí“ - historik Miloš Bělohlávek

26.4.2017 středa 15.00 čtenářská soutěž dětí ze ZŠ v místní ZŠ

30.4.2017 neděle 17.00 stavění májky, pálení čarodějnic, lampionový průvod - SDH

KVĚTEN

11.5.2017 čtvrtek Mezinárodní den matek v prostorách lesoparku - ZŠ

16.5.2017 úterý 15.00 pasování prvňáčků na čtenáře - ZŠ

27.5.2017 sobota 15.00 - 22.00 Dětský den + májové oslavy - hasičská zbrojnice
ČERVEN

2.6.2017 pátek oslavy Dne dětí - ZŠ s pomocí SDH a TJ Baník Vintířov

24.6.2017 sobota 7.00 - 17.30 výlet do zábavného parku PLOHN v nedalekém pohraničí

ČERVENEC

VOLNO malování a opravy na sále

1.7.2017 sobota Vintířováci spolu aneb setkání generací – areál TJ Baník Vintířov

29.7.2017 sobota Letní pohár mužů v kopané – hřiště TJ Baník Vintířov

SRPEN

12.8.2017 sobota výlet občanů obce do Domažlic na tradiční "Chodské slavnosti"

ZÁŘÍ

2.9.2017 sobota  13.00 - 21.00 oslavy Hornického dne spojené se setkání občanů zaniklé obce Lipnice

28. - 30. 9. 2017
čtvrtek -
sobota

třídenní zájezd pro občany obce na Vysočinu - Nové Město na Moravě

30.9.2017 sobota Václavská zábava - sál restaurace “U Kahanu“

ŘÍJEN
4.10.2017 středa 17.00 oslavy dne seniorů - sál restaurace "U Kahanu"

28.10.2017 sobota Halloweenské strašení - vodárna

LISTOPAD

25.11.2017 sobota 14.00 vítání občánků v režii SPOZ, ZŠ a kulturní komise - sál restaurace "U Kahanu"

PROSINEC

sobota zájezd do předvánoční Prahy -

16.12.2017 sobota Šipkový turnaj vánoční - – sál restaurace “U Kahanu“ 

vánoční balíčky pro důchodce od 63 let

23.12.2017 sobota 18.00 ochutnávka svařáčku a zpívání vánočních koled pod stromečkem - lesopark 
nebo hasičská zbrojnice

24.12.2017 neděle 14. ročník soutěže o nejlepší štědrovečerní salát - VYKA, kulturní komise

31.12.2017 neděle dle zájmu možnost uspořádání silvestrovského posezení
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Dotace z rozpočtu obce Vintířov na kulturu a sport na rok 2017

Volby v roce 2017

V letošním roce nás čekají podzimní parlamentní volby do Poslanecké sněmovny. Pan prezident Miloš Zeman musí 
termín voleb vyhlásit nejpozději 90 dnů před jejich konáním a z tohoto důvodu se předpokládá, že by volby do sněmovny 
probíhaly ve dnech 20. – 21. října. Volit se bude standardně v pátek odpoledne (14 – 22 hod.) a v sobotu dopoledne       
(8 – 14hod). Politické strany vedou permanentní kampaň již od loňského roku a největší souboj je očekáván mezi dvěma 
nejsilnějšími vládními partajemi – ČSSD a ANO. 
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termín akce místo Pořádající
organizace

celkové 
náklady 

akce
požadovaný 

grant

Vlastní 
zdroje-
vstupné

přidělený 
grant 

poznámka

1 15.4.2017
Hledání 
velikonočního 
vajíčka

lesopark Mgr. Petra 
Šimková

10 000 Kč   10 000 Kč
    -   Kč 10 000 Kč 

balíčky 6.000,-, materiál 
2.000,-, převleky 2 000,- = 
10.000,- Kč

1 27.5.2017 Dětský den
hasičská
zbrojnice

Mgr. Petra 
Šimková 12 000 Kč 12 000 Kč      -   Kč 12 000 Kč

převleky 2.000,-, balíčky 
8.000,-, materiál 2.000,- Kč 
= 12.000,- Kč

1 28.10.2017 Helloweenské 
strašení

vodárna Mgr. Petra 
Šimková

12 000 Kč 12 000 Kč     -   Kč   12 000 Kč
materiál 2.000,-, balíčky 
8.000,-, převleky 2.000,- = 
12.000,-Kč

3 Mgr. Petra Šimková 34 000 Kč 34 000 Kč 
              -   
Kč 34 000 Kč 

1 25.2.2017
Ples přátel  a 
rodičů MŠ + 
karneval pro 
děti

sál 
U Kahanu

Mateřská 
škola 
Vintířov

31 000 Kč

13 000 Kč + 
sál 

2000,-vl. 
Podíl + 
vstupné 
16 000,- Kč

13 000 Kč + 
sál hudba, ozvučení 13 000,-Kč 

+ sál

1 Mateřská škola Vintířov 31 000 Kč   13 000 Kč 
       
2 000 Kč 13 000 Kč 

1 1.7.2017
Vintířováci 
spolu aneb 
setkání generací

areál TJ 
Baník 
Vintířov

TJ Baník 
Vintířov

130 000 Kč 130 000 Kč vstupné - na 
charitu 

130 000 Kč 

hudební skupina 15000,-
Kč,Amfora 60 000,-Kč, stan 
10 000,-Kč, suvenýry 70. 
výročí Baník, občerstvení 
Amrora, hudba 5 000,-,polní 
kuchyně + proviant 10 000,-, 
zapůjčení hasičského auta 
veterál 5 000,-, suvenýry a 
dárkové balíčky 10 000,-, 
pohoštění hosté 5 000,-

1 29.7.2017
Letní pohár 
mužů v kopané

hřiště TJ 
Baník 
Vintířov

TJ Baník 
Vintířov 10 500 Kč   9 000 Kč 1 500 Kč 9 000 Kč 

odměny rozhodčí a cestovné 
3.000,-, ceny 2 000,-Kč, 
občerstvení hráči a rozhodčí 
4 000,-Kč = 9 000,-Kč

2 TJ Baník Vintířov      -   Kč 139 000 Kč 1 500 Kč 139 000 Kč 

1 24.12.2017
Štědrovečerní
salát

Vyka 
Vintířov Petr Vystrčil     6 000 Kč 6 000 Kč   -   Kč    6 000 Kč ceny 6 000,-Kč

1 Petr Vystrčil 6 000 Kč   6 000 Kč   -   Kč     6 000 Kč 

1 25.3.2017
Josefovská 

zábava sál Petr Timko 9 750 Kč    5 000 Kč 4 750 Kč   5 000 Kč hudba 5 000,-Kč + sál

1 30.9.2017
Václavská 

zábava sál Petr Timko 9 750 Kč   5 000 Kč 
        
4 750 Kč   5 000 Kč hudba 5 000,-Kč + sál

1 14.4.2017 Šipkový turnaj sál Petr Timko 12 000 Kč   3 000 Kč 9 000 Kč   3 000 Kč 
sál + 3 000,- odměny pro 
hráče = 3.000,-Kč + sál

1 16.12.2017
Šipkový turnaj 
vánoční sál Petr Timko 12 000 Kč   3 000 Kč 9 000 Kč    3 000 Kč 

sál + 3 000,- odměny pro 
hráče = 3.000,-Kč + sál

4 Petr Timko celkem 43 500 Kč   16 000 Kč 27 500 Kč 16 000 Kč odvod ze vstupného obci

11 Žádosti o granty na rok 2017 celkem   208 000 Kč 208 000 Kč 
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         Přehled o uložení odpadu a tříděných složkách odpadu za období 2015 – 2016

V tabulce lze vidět stále rostoucí objem tříděného odpadu. Je dobře, že lidé třídí a využitelný odpad nekončí na skládce, 
avšak stále je co zlepšovat. Mírně taktéž vzrostl objem směsného a objemného odpadu, toto lze přičíst nárůstu počtu 
obyvatel v naší obci. Těch bylo ke konci roku 2016 celkem 1178 a znamená to tedy, že na každého obyvatele naší obce 
připadá celkem 220kg odpadu za rok (bez bioodpadu), přičemž z toho 42kg bylo vytříděno a to je celorepublikovým 
průměrem.

Směsný komunální odpad
Náklady na svoz směsného komunálního odpadu od občanů v roce 2016 činily 312 tis. Kč a vybrané poplatky činily 241 
tis. Kč. Tudíž 71 tis. je ztráta, kterou v současné době doplácí obec. Jelikož svozová firma pro tento rok navýšila smluvní 
částku za svoz a uložení odpadu o 3% a poplatek za svoz odpadu hradí 501 občanů, je pravděpodobné navýšení 
měsíčního poplatku o 12 Kč na občana tak, aby tato ztráta byla umořena. Třiďme odpad. Čím více budeme třídit, tím 
méně se částka za svoz bude zvyšovat. Pokud šetřením zjistíme, že vlivem třídění není naplněnost nádob na směsný 
odpad využita, tak takovou nádobu zrušíme a ušetříme tak 15tis. Kč ročně za každou nádobu (to představuje snížení 
poplatku o cca 2,50- Kč na občana/měsíc).  

Tříděný komunální odpad
Náklady na tříděný odpad plně hradí obec. V roce 2016 to bylo 182,6 tis. Kč. a od EKO-KOMu jsme dostali zpět celkem
129,6 tis.Kč.
Za zpětný sběr elektrozařízení jsme od společností dostali v roce 2016 celkem 6 tis. Kč. 
Za sběr textilu jsme obdrželi od firmy Dimatex 1,5 tis.Kč

Objemný odpad – velkokapacitní kontejnery
Náklady na objemný komunální odpad plně hradí obec. V roce 2016 to bylo 56,6 tis. Kč (není zahrnuta vlastní doprava)

Nebezpečný odpad
Náklady na nebezpečný odpad činily v roce 2016 celkem 12tis. Kč a taktéž je plně hradila obec.

Druh odpadu
rok 

2005 v 
tunách

rok 
2006 v 
tunách

rok 
2007 v 
tunách

rok 
2008 v 
tunách

rok 
2009 v 
tunách

rok 
2010 v 
tunách

rok 
2011 v 
tunách

rok 
2012 v 
tunách

rok 
2013 v 
tunách

rok 
2014 v 
tunách

rok 
2015 v 
tunách

Rok 
2016 v 
tunách

Plasty 1,27 1,39 2,485 3,18 3,365 6,356 8,929 10,246 11,494 12,614 13,2 13,765

Sklo 2,67 3,07 2,759 5,2 6,279 6,735 10,203 9,367 9,995 9,536 10,2 11,007

Papír 2,61 2,93 3,385 5,056 6,418 11,356 14,953 15,87 17,508 16,889 17,82 19,119

Směsný
komunál

132,22 119,53 122,36 123,87 109,35 118,62 132,28 132,68 126,59 127,8 131,42 134

Objemný
(kontejnery)

342,06 384 363 258,58 387,9 188,42 81,320 79,22 57,6 69,68 60,42 75,9

Nápojový 
karton

0 0 0 0 0 0 0,239 0,258 0,521 0,53 0,57 0,497

Textil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,21 6,112 5,064

Bioodpad 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neevido
valo se

Neevido
valo se

50

Celkem 480,83 510,92 494 395,89 513,31 331,49 247,92 247,64 223,71 239,26 239,74 309,352
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Tudíž kompletní náklady na odpadové hospodářství:185.100,- Kč
Náklady: 563.200,- Kč
Příjmy: 378.100,-Kč

Skládkovné 1 tuny odpadu činí 1.270,- Kč
Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Upozornění na změnu: kontejnery na tříděný odpad, které původně stály na parkovišti u restaurace      
“ U Kahanu“, byly před časem přemístěny k fotbalovému hřišti TJ Baník Vintířov. Věříme, že budete 
nadále tyto kontejnery využívat a tato změna vás neodradí třídit odpad.                                                          

Od 1. března 2017 se mění provozní doba sběrných míst (č.p.111 u sídliště a č.p.186 areál sběrny) takto: pondělí a 
středa 14.30-17.00 hod, sobota 9.00-11.30 hod.. Ve sběrných místech lze bezplatně uložit nadměrný odpad, nábytek, 
bioodpad (tráva, listí), veškeré elektrozařízení a nově i kovy a železný odpad. Dále zde můžete uložit nespotřebované 
pečivo, které je suché a bez pomazánek a margarínů. Toto pečivo můžete také v sáčku zavěsit na nádobu na odpad (pouze 
na sídlišti) a pracovníci TS jej odeberou. Pečivo bude použito jako krmivo pro ryby v lesoparku.

Zpráva o činnosti místních hasičů za rok 2016

                              Zpráva starosty SDH Vintířov za rok 2016

Sbor dobrovolných hasičů je tvořen 13 členy z řad dospělých a 8 mladými hasiči. Sbor se schází každou sobotu od 14 
hodin. V roce 2016 pořádal sbor již tradiční stavění máje a pálení čarodějnic, kdy jsme poprvé stavěli májku do nového 
podstavce. Nechyběl ani lampionový průvod a zahrála country kapela Drsná žízeň z Lubů. Na konci května jsme pořádali 
kácení máje, které bylo v naší obci spojené s dětským dnem. O zábavu se ve večerních hodinách postarala kapela Quo 
Vadis z Františkových Lázní. Myslím, že tento rok nám po dlouhé době vyšlo i samotné počasí. V červenci členové 
sboru pomáhali při pořádání vintířovského rockfestu. Nechyběla ani pomoc s uzavírkou vozovky v době probíhajícího 
závodu cyklistů od firmy Liapor až po Sokolov.

                                                                Zpráva za kolektiv mladých hasičů

Kolektiv čítá 8 členů a schází se každý čtvrtek od 16 hodin s výjimkou prázdnin.Vedoucími jsou Libor Češka, Milan 
Mareček, Romana Vincencová a Kateřina Rosenkranzová.

Jako každý rok, tak i v roce 2016 jsme se potýkali s problémem počtu dětí. Jeden člen již patří do dorostu, půlku 
kolektivu tvoří kategorie mladší a půlku starší. Na soutěž je potřeba 10 členné družstvo a to jak je vidět, nejsme schopni 
postavit. Proto jsme se již rozhodli nezúčastňovat soutěží, ale vedeme naše malé hasiče spíše jako přípravku pro budoucí 
dobrovolné hasiče. Snažíme se je učit jak prevenci, tak i požární taktice. Chceme nadále udržet kolektiv mladých hasičů, 
protože rádi ukážeme dětem, že je možno vynaložit s volným časem ku prospěchu druhých a také proto, že potřebujeme 
jednou svoje nástupce. Proto neváhejte a přijďte mezi nás.

                                                      Zpráva o činnosti JSDHO Vintířov v roce 2016

Jednotka SDH Vintířov měla v roce 2016 celkem 14 členů, z toho velitele jednotky, 4 velitele družstva, 5 strojníků a 4 
hasiče. Všichni velitelé, strojníci včetně 10 nositelů DT mají platná osvědčení, probíhají u nich pravidelné lékařské 
prohlídky a přezkoušení z odborné způsobilosti. Celý rok taktéž probíhala dle ročního plánu odborná příprava všech 
členů jednotky. Strojníci pravidelně provádějí kondiční jízdy, kontrolu a údržbu požární techniky.  
Přesto, že je jednotka v roce 2016 již v kategorii JPO III, na počtu výjezdů k zásahům se to neprojevilo a toto přeřazení 
prozatím nepřineslo žádné podstatné změny. Ovšem pořízením nového vozidla CAS 30 Scania, které bylo slavnostně 
předáno dne 20.12., lze výraznější změny očekávat, jelikož velkokapacitních cisteren je v kraji málo. Kromě klasické 
zásahové činnosti je jednotka taktéž předurčena k řešení mimořádných událostí (živelné pohromy, evakuace, atd.).
Technika a vybavení jednotky je plně akceschopné, moderní a vyhovující. Všichni členové zásahové jednotky mají 
přiděleny stanovené osobní ochranné prostředky, u nichž dochází k pravidelné obměně.
Rozhodnutím Zastupitelstva obce Vintířov bude i nadále probíhat svolávání členů výjezdové jednotky pomocí 
akustických sirén.

V uplynulém roce jednotka zasahovala celkem u 13 událostí: jednalo se 6x o technickou pomoc, 6x o požáry, 1x o 
dopravní nehodu. 



7

Ze školských zařízení

       Z dění  v Mateřské škole Vintířov

Abychom neporušili únorovou tradici naší mateřské školy, uspořádali jsme náš další, v pořadí již čtrnáctý veřejný dětský 

karneval.

Ten letošní byl motivován pohádkou „Včelích medvídků“. Sál byl tento den zaplněn do posledního místečka dětmi a 

jejich rodiči v maskách tak rozmanitých a vtipných, že porota měla při výběru těch nejhezčích velmi těžký úkol.

Program našeho karnevalu byl sestaven tak, aby se bavili všichni -  děti  i jejich rodiče. A tak se kromě pohádky která 

prolínala celým odpolednem  tančilo, a soutěžilo. Zpestřením odpoledního veselí byla též tombola, takže si téměř 

všechny děti odnesly z karnevalu nějakou drobnost.

V závěru všeho veselí pak porota slavnostně vyhlásila šťastlivce, kteří se v letošním roce umístnili na předních místech: 

V soutěži o nejkrásnější rodinné masky roku 2017 se umístnili:

      1.místo :  Michalka Sládková s maminkou  jako motýl Emanuel a  Maková panenka

      2.místo  : Vivča a Vanda Muchkovi se sestrou a maminkou jako panenky Monster high

      3.místo  : Eliška Demeterová s maminkou jako vosičky

Dalších deset míst porota udělila dětem/ jednotlivcům/ - ti, jejichž rodičovský doprovod neměl  kostým.

Všem, kteří zvítězili  ještě jednou  za celou mateřskou školu gratuluji. Těm ostatním děkuji, že si udělali čas a přišli si 

společně se svými dětmi zařádit a pobavit se. Že jste nepatřili mezi vítěze ? No to přece vůbec nevadí ! Milí rodiče, 

vyhráli jste to na celé čáře u svého dítěte ! Vždyť mít mámu a tátu, kteří se mnou umí hrát, to je to největší vítězství na 

celém světě!!!

PLES PRO  RODIČE A PŘÁTELE MATEŘSKÉ ŠKOLY VNTÍŘOV

Pro ty, kterým odpolední řádění nestačilo a měli ještě hodně sil, se konal tentýž den od 20.00 hod. "Ples pro rodiče a 

přátele Mateřské školy Vintířov".

K tanci a poslechu hrál taneční orchestr "Sokrat", z jejichž hudebního repertoáru si jistě každý vybral tu svou oblíbenou 

píseň.  Bohatá tombola a vyhlášení tří nejkrásnějších masek roku 2017 doplnily program společného veselí.  My 

pořadatelky z MŠ-Vintířov můžeme jen doufat, že se všem náš ples líbil a že příští rok se ho  budete chtít opět zúčastnit.

Masky roku 2017  :     1. místo  :  Čtyři druhy vína - Pickovi

                                    2. místo  : Čert a Káča   - Šímovi

                                     3. místo  : Plot - Netíkovi a spol.

Na finanční podpoře těchto akcí se podíleli:   - Zastupitelstvu Obce Vintířov

                                       - Veterinární ordinace Vintířov - MVDr. Novotná

  - Kadeřnictví - H.Vaňková

                                              - Zahradnické  centrum "Letokruh" p.J.Vajsbergerová

                     - Restaurace "U Kahanu" -p. Timková

                                            - potraviny Vintíř  - p. Nguyen Nhu Sang a p. Veselá

DĚKUJEME A TĚŠÍME SE NA DALŠÍ VELMI DOBROU SPOLUPRÁCI.
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ZÁPIS  DĚTÍ DO  MATEŘSKÉ  ŠKOLY

DNE 4.5.2017 OD 9.00 - 15.00 hod.  SE V BUDOVĚ   MŠ / ředitelna/  USKUTEČNÍ  ZÁPIS  DĚTÍ  DO  MATEŘSKÉ  

ŠKOLY  VINTÍŘOV   PRO  ŠKOLNÍ  ROK  2017/18.

Prosíme rodiče, aby k zápisu svého dítěte s sebou vzali tyto doklady: rodný list dítěte a občanský průkaz zák. zástupce

Dále upozorňujeme rodiče, jejichž děti ještě MŠ  nenavštěvují  a  dosáhnou nejpozději do 31.8.2017  pěti let,že  je 

nově od 1.9.2017  pro takto staré děti předškolní docházka povinná.

Z tohoto důvodu plyne rodičům povinnost přihlásit své dítě do MŠ a od  1.9. 2017 je pravidelně do MŠ přivádět v 

rozsahu minimálně čtyř hodin denně v pracovních dnech mimo období školních prázdnin.

                                                                                                                                                          Těšíme se na Vás.

                                                                                                Za kolektiv MŠ-Vintířov                                                                                     

Štafková Zdeňka, ředitelka školy

                         Základní škola

Sběr kaštanů – beseda o MYSLIVOSTI
V pátek 6. 1. 2017 nás jako každý rok touto dobou čekalo vyhodnocení soutěže ve sběru kaštanů spojené s besedou o 
myslivosti. Soutěže se tentokrát zúčastnilo 42 žáků, což je polovina naší školy. Nasbírali jsme necelé 2 tuny kaštanů. 
Nejpilnějšími sběrači tento rok byli sourozenci Markéta a Honzík Skalických. Ti dohromady donesli krásných 734 kg. 
Druhé místo z mladších žáků obsadil Tomáš Chadim, ze starších Honza Rác. A třetí místa obsadila děvčata Terezka 
Kotová a Olahová Eva. Po vyhlášení vítězů a rozdání cen následovala zajímavá a příjemná beseda s myslivci. Ti měli 
s sebou spoustu zajímavých věcí a zkoušeli znalosti dětí. Za správné odpovědi byli žáci sladce odměněni.

                          Za ZŠ Vintířov Jitka Drofová

Bruslení
Je již tradicí, že několikrát během zimy vyrážíme bruslit. Tento rok jsme využili zimního stadionu v Nejdku. K dispozici 
jsme měli zapůjčené hokejové hole od pana Vitnera, jenž se zároveň věnoval těm, kteří se chtěli prohnat za pukem. Tímto 
mu patří velké poděkování. Dále jsme zdolávali různé slalomové tratě s překážkami, které prověřily nejen naše bruslařské 
dovednosti, ale zároveň také odolnost našeho těla (po několikátém pádu už to docela bolí). 
Bruslení se zúčastňují i žáčci, kteří předtím na bruslích nikdy nestáli a od té doby bruslí s rodiči pravidelně. A to je na 
tom to úžasné….

                Za ZŠ Mottlová Klára

Přebory ve skoku přes švihadlo v Chodově
V úterý 21. 2. 2017 se žáci naší školy zúčastnili soutěže Přebor ZŠ v přeskoku přes švihadlo. Vzhledem k tomu, že naši 
žáci každý rok perfektně zabojují, i letos jsme si šli pro medaile. Chtěla bych vyzdvihnout žáčky první třídy- Alexandra 
Kumaje, který vybojoval zlatou medaili mezi všemi chlapci a Claudii Harvanovou, která mezi dívkami. Ve druhé 
kategorii 2.+ 3. třída se mezi chlapci umístil Daniel Kosař, který získal medaili stříbrnou. V následující kategorii  4.+ 5. 
ročníky získala za dívky zlatou medaili Kateřina Vitnerová a mezi chlapci byl nejlepším skokanem Jiří Nesměrák. Díky 
těmto skvělým výkonům naše škola získala prvenství mezi všemi základními školami. Všem moc děkujeme za snahu a 
perfektní výsledky .

Mgr. Petra Šimková

Cyklistika
V pátek třetí den v březnu se vypravili žáci a žákyně 4. a 5. ročníku již podruhé v tomto školním roce na teoretickou 
interaktivní dopravní výuku do DDM v Sokolově. Některým dalším žákům a žákyním z 5. ročníku se po úspěšném 
složení testu podařilo přidat se k hrstce těch, kteří a které již průkaz cyklisty získali.  Je třeba podotknout, že někteří 
čtvrťáci a čtvrťačky by znalostně na cyklistický průkaz také dosáhli, ale bohužel si musí věkově ještě rok počkat. Věříme, 
že při dalším setkání nám bude přát počasí a užijeme si i praktické osvojení teoreticky nabytých znalostí na dopravním 
hřišti při DDM Sokolov. 

                                 Za „cyklisty i  necyklisty“ Mgr. Simona Chaloupková, DiS. 
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Školní kolo recitační soutěže
Každým rokem máme ve škole ve Vintířově výsadu objevovat malé umělce, kteří mají dostatek odvahy se nejen naučit 
zpaměti dlouhou básničku, ale také ji před celou školou krásně a nahlas odrecitovat. Chválím všechny děti, které se do 
této soutěže dobrovolně přihlásily a věnovaly nemalé úsilí, aby se v ní mohly prosadit. Nejlepší recitátoři pojedou 
v březnu do Sokolova poměřit své schopnosti v okresním kole. Přejeme dětem, ať se jim podaří zvládnout trému i na 
pódiu před velkým a neznámým publikem.

         Nina Kačírová

Den otevřených dveří
V lednu 2017 se uskutečnil „Den otevřených dveří“. Rodiče našich žáků a budoucích prvňáčků i ostatní hosté, měli 
možnost navštívit naši školu a zúčastnit se výuky v jednotlivých ročnících. Škola byla otevřená od 8.00 do 16.00, celkem 
jsme přivítali 52 hostů.
                                                                                                                  Mgr. Marcela Kokešová, ŘŠ

Zapojení do projektu
Základní škola Vintířov se od února 2017 zapojila do Operačního programu VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ. 
Cílem je podpora škol formou projektu zjednodušeného vykazování. Naše Základní škola Vintířov využije tyto 
podporované aktivity: 
Školní asistent
Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

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

             Mgr. Marcela Kokešová, ŘŠ

Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ
Dne 5. 4. 2017 od 13.00 do 16.30 se bude konat zápis žáků do 1. ročníku.

K zápisu přineste: rodný list dítěte
                             občanský průkaz zákonného zástupce
                              vyplněný dotazník pro rodiče (předá ZŠ nebo MŠ)
                              vyplněnou žádost o přijetí dítěte    (předá ZŠ nebo MŠ) 

Mgr. Marcela Kokešová, ŘŠ

Oznámení o plánovaném přerušení dodávek elektřiny

Upozorňujeme naše občany, že ve dnech 28., 29. a 30. března 2017 dojde k přerušení dodávek elektřiny 
v odběrných místech, viz rozpis pod textem. Důvodem tohoto přerušení je plánovaná odstávka firmou ČEZ 
Distribuce, a.s.. Časový rozsah přerušení dodávek je stanoven na nezbytně nutnou dobu.

Rozpis jednotlivých přerušení:

- dne 28. března 2017 v čase od 07:30 hod do 14:30 hodin
odběrná místa Vintířov č.p. : 19, 20, 23, 44, 52, 53, 60, 64, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 104, 105, 118, 122, 125, 
126, 136, 146, 147, 187, 214

- ve dnech 29. a 30. března v čase od 07:30 do 15:30 hodin 
odběrná místa Vintířov č.p. : 112,141

      
                                                                                                                          Děkujeme za pochopení
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Výroční zpráva o činnosti TJ Baník Vintířov za rok 2016

Součástí TJ jsou v současné době oddíly kopané, stolního tenisu a aerobik. Oddíl kopané má mužstvo 
mužů a mladší přípravky, oddíl stolního tenisu má dvě družstva – „A“ mužstvo v krajském přeboru 2 

třídy a „B“ mužstvo v okresu přeboru. Podle podkladů České unie sportu, jejíž je naše TJ členem má naše členská 
základnice 157 členů, včetně funkcionářů, neaktivních a čestných členů. Ke konci roku 2016 byla naše TJ zapsána do 
spolkového registru Krajského soudu Plzeň a byla schválena novela stanov TJ Baník Vintířov.

TJ Baník Vintířov – oddíl fotbalu 
Nyní vás seznáním s děním v našem fotbale. Jarní část sezony 2015/2016 se od začátku zimní přípravy nesla v duchu 
záchrany 1.A třídy pro náš „A“ tým. Během zimní přestávky skončil trenér, tým se krčil na předposledním místě tabulky 
a hráčů pro jaro bylo jako šafránu. Naštěstí se celé mužstvo semklo, vyhýbala se nám zranění a výsledkem našeho 
snažení byla na konci sezóny záchrana 1.A třídy, když mužstvo za jarní část posbíralo 27 bodů a bylo nejlepším týmem 
jara, na podzim jsme získali pouhých 9 bodů. Celkové 6. Místo tabulky sezóny 2015/2016 je malým zázrakem a všem 
klukům patří velký dík a to hlavně za jarní výsledky výkony, které nám udělaly radost. 

Před začátkem sezóny 2016/2017 nastoupil k mužstvu nový trenér p. Váša, který dlouhá léta působil v Baníku Sokolov. 
Přišlo několik mladších hráčů, kteří ve spojení s naším zdravým jádrem zkušených kluků vytvořili fungující tým a 
výsledkem je 3. Místo tabulky podzimní části. Získali jsme 27 bodů při skóre 39:19. 

Co se týká mládeže, jarní část okresního přeboru mladších žáků byla slušně řečeno bídná. Přebor se podařilo dohrát, což 
byl jediný klad. Přístup dětí k fotbalu, chování a totální nezájem rodičů nás donutil mladší žáky po sezóně rozpustit. Je to 
smutné, ale jiné východisko nebylo. 

Již během jara se začala rýsovat možnost založení přípravky, která se během léta stala skutečností. Máme mladší 
přípravku složenou z kluků a holek, kteří chtějí hrát fotbal. Většina z nich je místní a přestože jsou v tabulce po podzimu 
poslední, máme z nich velkou radost. Obrovsky nás překvapil velkým zájem rodičů, kteří v hojném počtu fandí nejen při 
domácích zápasech, ale jezdí s mužstvem i na venkovní utkání. Musíme věřit, že nadšení a elán z dětí i rodičů 
nevyprchají. Přestože všechna utkání přípravka prohrála, radost prcků při vstřeleném gólu a velký smutek z porážek je 
bezprostřední, jejich přístup k fotbalu vás dokáže nabít a tu radost i smutek sdílíte s nimi. 

Pro potřeby našich nejmenších byly zakoupeny tzv. bezpečné branky, které se nedají převrhnout a tím minimalizujeme 
riziko stále častějších úrazů dětí po celé republice, končících vážným zraněním a ve velkém počtu bohužel i tím 
nejhorším možným způsobem. Rádi bychom tímto poděkovali zastupitelstvu za schválení nákupu těchto branek, které 
nejsou nejlevnější. 

Velkou a zlomovou akcí pro náš fotbal byla jarní instalace umělého zavlažování hlavního hřiště. Výsledek této nákladné 
investiční akce stojí za to a kvalita našeho travnatého hřiště je opravdu vysoká.

Baník Vintířov – oddíl stolního tenisu
Sezóna roku 2016/2017 je pro oddíl stolního tenisu rokem dalšího velkého růstu, a to především proto, že jsme si 
zasloužili postup z okresního přeboru do krajského přeboru 2. třídy.   

Družstvo A
4 kola před ukončením soutěže si vedeme velmi dobře, neboť se pohybujeme v polovině tabulky na krásném pátém 
místě. Sezóna roku 2016/2017 není prozatím ukončena, a proto je naším hlavním cílem udržet se v soutěži, abychom 
mohli v další sezóně zabojovat o horní příčky tabulky.

Družstvo B
Naše druhé družstvo nás reprezentuje v soutěži Okresní přebor, kde převážně nastupují v zápasech naši nejmladší a nově 
příchozí hráči. V tabulce se sice pohybují na spodních příčkách, ale vzhledem k tomu, že Družstvo B je z našeho pohledu 
velmi perspektivní, bude jistě vstup do další sezóny určitě o mnoho lepší a v tabulce si tak polepší.
Musím konstatovat, že mladí hráči to nemají v soutěži vůbec lehké, neboť v našem sportu neexistují soutěže 
mládežnických kategorií, a tak se mladí hráči musejí ve hře popasovat s věkově rozdílnými protivníky, kde se v zápasu 
sejdou proti sobě např. 10tiletý hráč s 50tiletým hráčem. 

Dále bych rád zmínil, že jsme se zúčastnili s našimi mladými hráči mnoha turnajů, ať již na krajské nebo okresní úrovni, 
odkud jsme si přivezli spoustu medailí a pohárů. Tu nejvýznamnější medaili jsme získali v naší sportovní hale při 
pořádání krajských přeborů dorostenců, kdy naše svěřenkyně Eliška Nesměráková svou bezvadnou hrou deklasovala 
všechny své soupeřky, a tím si vybojovala zlato a postup na republikovou úroveň.
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Naše cíle a jejich plnění 

Mezi naše cíle patří: 

1) Účast v soutěžích v okresních a krajských přeborech stolního tenisu v kategoriích mužů, dorostu, starších i 
mladších žáků 

2) Pořádání turnajů ve stolním tenisu pro veřejnost 
3) Pořádání tréninků registrovaných hráčů společně s občany naší obce

Vytýčené cíle se nám daří plnit průběžně. 
Jak již bylo zmíněno výše, zúčastnili jsme se mnoha soutěží v okresních a krajských přeborech. 

Turnaje probíhají o víkendech, tréninky mládeže a dospělých v pondělí, středu a pátek vždy od 16:00 do 20:00 hod. Náš 
oddíl navštěvují také neregistrovaní hráči, a to občané obce Vintířov.

V roce 2016 jsme uspořádali pro veřejnost již tradiční Vánoční turnaj. Zúčastnilo se ho 26 hráčů, kteří byli za své výkony 
odměněni pěknými věcnými cenami. 

Závěrem mé zprávy bych rád poděkoval vedení obce v čele se starostou panem Jiřím Ošeckým a prezidentovi klubu panu 
Petru Vystrčilovi za skvělou spolupráci, ochotu a vstřícnost při podpoře našeho oddílu. 

                                                                                                                           Za oddíl stolního tenisu
                                                                                                                          předseda jednatel oddílu
                                                                                                                                Zdeněk Kraka

Závěrem mi dovolte ještě jednou poděkovat vedení a zastupitelstvu obce za velkou podporu sportu v naší obci. Dík patří i 
všem našim partnerům a sponzorům. Chtěl bych popřát celé naší obce úspěšný rok 2017.

                                                                                                                                    Pavel Vašek
                                                                                                                            Tajemník TJ Baník Vintířov

Rozlosování mužů a mladší přípravky na jaro 2017

TJ Baník Vintířov si vás dovoluje pozvat na všechny svá utkání v roce 2017. Věříme, že najdete čas a přijdete
podpořit fotbalisty na hřiště a stolní tenisty do sportovní haly. 

I. A Třída - Jaro 2017

Kolo Datum Den Hodina Zápas

14. 26.3. NE 15:00 Březová "B" - B.Vintířov

15. 1.4. SO 16:30 B. Vintířov - Stará Role

16. 8.4. SO 16:30
Františkovy Lázně -
B.Vintířov

17. 15.4. SO 17:00 B. Vintířov - Trstěnice

18. 22.4. SO 17:00 Merklín - B.Vintířov

19. 29.4. SO 17:00 B. Vintířov - Jiskra Aš

20. 6.5. SO 16:00 Dolní Žandov - B.Vintířov

21. 13.5. SO 17:00 B. Vintířov - Žlutice

22. 21.5. NE 15:00 Nová Role - B.Vintířov

23. 27.5. SO 17:00 B. Vintířov - Lipová

24. 4.6. NE 14:00 Habartov - B.Vintířov

25. 10.6. SO 10:30 Ostrov "B" - B.Vintířov

26. 17.6. SO 17:00 B. Vintířov - Hroznětín

OPMP - Jaro 2017

Kolo Datum Den Hodina Zápas

10. 14.4. PÁ 16:30 B.Vintířov - Kynšperk

11. 22.4. SO 12:30 Citice - B.Vintířov

12. 28.4. PÁ 16:30
B.Vintířov - Královské 
Poříčí

13. 7.5. NE 13:00
Dolní Rychnov -
B.Vintířov

14. 12.5. PÁ 16:30 B.Vintířov - Lomnice

15. 20.5. SO 10:00 Krajková - B.Vintířov

16. 26.5. PÁ 16:30 B.Vintířov - Chodov

17. 2.6. PÁ 16:30 B.Vintířov - Nové Sedlo

18. 11.6. NE 10:00 Kraslice - B.Vintířov



12

Návštěva v naší obci

Do naší obce zavítala nově zvolená hejtmanka Karlovarského kraje paní Jana Vildumetzová. Návštěva byla naplánována 
na 15. února 2017, čas příjezdu do obce 14.30 hodin. Byla to teprve její druhá návštěva obcí v našem Karlovarském kraji, 
kterou paní hejtmanka navštívila. Přivítání proběhlo na obecním úřadě, kdy pan starosta Jiří Ošecký za asistence 
místostarosty předal paní hejtmance a její asistence kytici a malou pozornost. V kanceláři pana starosty proběhla krátká 
diskuze a poté se všichni odebrali do hasičské zbrojnice. Byl přítomen i televizní štáb ze západočeské televize ZAK a vše 
zaznamenával na kameru. V hasičské zbrojnici si paní hejtmanka vše prohlédla, velice se jí líbila nově zrekonstruovaná 
budova a také nově zakoupené vozidlo značky CAS 30 – SCANIA P 440, na které Karlovarský kraj přispěl částkou 1 
milion korun a které bude sloužit v rámci integrovaného záchranného systému Karlovarského kraje. Poté zavítala paní 
hejtmanka do naší základní školy, ve které jí po celé budově provedla paní ředitelka Mgr. Marcela Kokešová. Velice se jí 
líbilo umístění 1. třídy, která je situovaná v podkroví, dále jí zaujalo barevné provedení stěn v jednotlivých třídách i ve 
společných prostorách budovy a také moderní výbava jednotlivých tříd. Profese učitelky není paní hejtmance neznámá, 
neboť sama působila 5 let jako učitelka na Základní škole v Horním Slavkově. Zkrátka naše škola na paní hejtmanku 
velice zapůsobila. Další kroky paní hejtmanky směřovaly do místní knihovny, která je umístěná v krásných prostorách 
nově zrekonstruované budovy Sportovního centra. Zde jí přivítala naše paní knihovnice Lydie Kraková a seznámila jí se 
vším, co jí zajímalo. Paní hejtmance neuniklo ani to, že se naše knihovna zúčastnila v minulém roce soutěže, jehož 
vyhlašovatelem byl právě Karlovarský kraj a v probíhajícím jubilejním 20. ročníku “Týden knihoven“ jsme získali 
ocenění za okres Sokolov “Nejlepší dobrovolný knihovník 2016“. Dále se přešlo do srdce Sportovního centra, kde 
panoval běžný pracovní ruch. Prošli se téměř všechny prostory centra a před Boulingovou dráhou poskytla paní 
hejtmanka Jana Vildumetzová krátký rozhovor západočeské televizi ZAK. Čas nekompromisně ukrajoval zbylé minuty 
věnované prohlídkám jednotlivých budov obce. Bylo zapotřebí přejít zpět na obecní úřad, kde se od 16.00 hodin konalo 
setkání s občany, zastupiteli a vedením obce. Po akademické minutce,  pan starosta J. Ošecký všem přítomným představil 
hejtmanku Karlovarského kraje paní Janu Vildumetzovou a přivítal ji u nás v obci. Připomněl záležitost, která naší obec 
velice trápí již několik let a stále se v této věci nic zásadního nezměnilo. Jsou to divočáci, kteří chodí přímo do obce a 
velice škodí, jak na obecním majetku, tak na soukromém. Podle slov pana starosty, v této záležitosti bylo ze strany kraje
a obcí uděláno mnoho, ale vše je na vůli jednotlivých mysliveckých spolků. Hejtmanka přislíbila, že se touto záležitostí 
bude zabývat. Po tomto zkonstatování, co naší obec trápí, předal pan starosta slovo paní hejtmance a ta seznámila
přítomné s tématy, které by jako nově zvolená hejtmanka Karlovarského kraje ráda řešila. Dále velice pochvalně hovořila 
o mnohaleté práci samotného starosty, který dokázal za přispění zastupitelů a ostatních zaměstnanců obecního úřadu 
vytvořit moderní funkční obec, která dokáže svým občanům nabídnou vše, co potřebují. Přišla chvilka i na dotazy ze 
strany občanů. Jeden z dotazů na paní hejtmanku se týkal vyúčtování tepla a teplé vody ve vztahu k výpočtu ceny a 
možnosti společenství jednotek vlastníků si o těchto záležitostech rozhodovat svobodněji a nemuset se striktně držet 
nařízených pravidel. Padl i dotaz, zdali by nebyla možnost nějakým způsobem ocenit našeho starostu pana J. Ošeckého 
za jeho celoživotní práci, kterou dělá pro blaho obce. Setkání s občany na půdě obecního úřadu bylo zakončeno krátce po 
17. hodině. V závěru tohoto setkání poděkoval pan starosta všem zúčastněným za to, že přišli na setkání s  paní 
hejtmankou, a samotné paní hejtmance  Janě Vildumetzové poděkoval za návštěvu v naší obci a popřál jí v nové funkci 
hejtmanky Karlovarského kraje mnoho úspěchů. 

Zájezdy v období 03 – 06/2017

Dne 24. 6. 2017 pořádá   obec   zájezd  do zábavného parku Plohn v nedalekém saském
příhraničí, který je zaměřen především na dětské návštěvníky. V areálu je vybudováno více 
jak sedmdesát atrakcí. Najdeme zde například westernové městečko s rodeem, jízdu na 
býkovi, zahradu s dračí houpačkou a veselými čluny, rodinnou horskou dráhu, obří vlnitou 
skluzavku a mnoho dalších atrakcí. Z nich je třeba především vyzvednout jednu z nejdelších 
vodních horských drah a jízdu na vorech dinoparkem. V pohádkovém lese pak ožívají 
postavy z pohádek jako Jeníček a Mařenka, Kocour v botách, Sněhurka, Šípková Růženka a 

další. V areálu je dostatek míst pro rychlé občerstvení dětí i dospělých návštěvníků.

Cena zájezdu činí 250,- Kč na účastníka. V ceně je zahrnuta doprava, 
vstup do zábavného parku, průvodcovské služby, cestovní pojištění.

Přihlášky na zájezd se přijímají od 24.4.2017 od 15.30 hodin na OÚ 
v kanceláři č. 6. Je potřeba, aby všichni účastníci zájezdu měli platné 
doklady, u dětí do 15 let je potřeba mít cestovní pas (občanský průkaz).
Vypraveny budou dva autobusy.
                  Všem účastníkům přejeme šťastnou cestu a pěkné zážitky.

Program:   zájezdu

sobota 24. června 2017

   08.45 přistavení autobusů

   09.00 odjezd z Vintířova

   10.00 park Plohna volný program v parku

   17.00 odjezd z Plohna

   18.00 plánovaný příjezd do Vintířova
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Různé

13.ročník tradiční soutěže „O nejlepší štědrovečerní 
salát“, proběhl ve Vintířově v restauraci VYKA, 
s rekordním počtem podaných vzorků.

Ve Vintířově pořádala Kulturní komise obce ve 
spolupráci s hospůdkou VYKA pana Vystrčila již 13. 
ročník soutěže o nejlepší štědrovečerní salát. Jako každý 
rok, tak i letos měli všichni soutěžící možnost své 
soutěžní vzorky dodat v době od 12.00 do 14.00 hodin 
do uvedené hospůdky. Tak jako vždy, některé byly 
dodány na poslední chvíli, ale paní Vystrčilová stačila 
vše připravit včas a po čtrnácté hodině bylo vše na 
stolech, kde zasedala opět pětičlenná hodnotící komise, 
složená z jedné kuchařky a čtyřech laiků. V komisi 
zasedli nestoři paní Kalinová a Dziková, společně s paní 
Cháberovou a dvěma mladými hasiči, pány Lánským a 
Šultysem. Majitel restaurace VYKA pan Vystrčil 
přivítal po14.00 hodině všechny přítomné ve své 
hospůdce, kde bylo asi padesát  hostů  a poděkoval 
všem přítomným za snahu zúčastnit se této soutěže. 
Konstatoval, že v letošním roce byl podán rekordní 
počet vzorků ve výši celkem 48. Rekordní počet vzorků 
za dobu konání této soutěže byl prozatím 43 a to v roce 
2009, takže primát nyní přebírá letošní rok 2016. Poté 
představil jednotlivé ceny a sdělil přítomným, že byly 
věnovány Kulturní komisí obce a dále restaurací 
„VYKA“. I v letošním roce bylo ohodnoceno celkem 5 
výrobků. První tři byly ohodnoceny velice hodnotnými 
věcnými cenami a vítěz dosáhnul na tablet. Po stručném 
uvedení a konstatování všeho potřebného, vyzval pan 
Vystrčil hodnotící komisi k zahájení své činnosti 
v oddělené místnosti restaurace, aby bylo více klidu 
k hodnocení. Při pohledu na zaplněné stoly 
jednotlivými vzorky, bylo podle barevnosti salátů 
možno posoudit, že každý volil něco jiného a snažil se 
vyniknout ať barvou nebo chutí, jenom aby komisi 
něčím zaujal. Přítomní nezáviděli členům hodnotící 
komise jejich nelehkou práci. Asi po patnácté hodině 
jsme z úst pana Vystrčila zaslechli, že vše je ze strany 
komise ukončeno a mohou se vyhlásit výsledky.  
Maraton v hodnocení vzorků skončil tedy tentokráte až 
po patnácté hodině a hodnotící komise předala výsledky 
svého snažení majiteli hospůdky VYKA panu 
Vystrčilovi. Ten poté vyzval starostu obce pana 
Ošeckého a společně zahájili předávání cen 
vyhodnoceným.
Na pátém místě se umístil výrobek  pana Rajtury Jiřího 
st., který byl pro nemoc nepřítomen a cenu za něj 
převzala paní Květa Timková. Na čtvrtém místě skončil
výrobek paní Kristy ze Staré Chodovské, která byla 
nepřítomna a cenu za ní převzala paní Rozvita 
Zulégerová. Obě tato uvedená místa byla ohodnocena 
pěknými věcnými dary. Poté přišla na řadu již pohárová 
místa, kde třetí místo získala domácí paní Rozvita 
Zulégerová, druhé místo získala taktéž obyvatelka 
Vintířova paní Veronika Kounovská, kde pro pohár si 
přišel syn Matěj, ale věcný dar byl nad jeho síly a 
převzala ho maminka Veronika. Na první místo dosáhl 
letos přespolní občan pan Václav Kejla, ze Staré 

Chodovské. K pěkným pohárům převzali uvedení 
soutěžící i hodnotné věcné dary. Z hodnocení je vidět, 
že ne všechny ceny zůstaly  tentokráte v naší obci a 
příslušníci  rodiny Sedláčkových, tradiční  účastníci 
z nedalekého Chodova  a sběratelé předních cen, 
tentokráte pouze opět jako v loňském roce, pouze 
přihlíželi. Nastal i okamžik možnosti ochutnávání 
nejlepších výrobků a samozřejmě, že nechyběly ani 
panáky na zdraví. Na závěr poděkoval starosta 
Vintířova Jiří Ošecký, všem zúčastněným a zejména 
porotcům, pozval je na příští  14.ročník soutěže. Popřál 
všem zúčastněným pěkné prožití svátků vánočních, 
mnoho zdraví a pohody do Nového roku 2017. 
  
Zpívání pod vánočním stromečkem

Dne 23.12. zpívali Vintířovští opět vánoční koledy, pod 
stromečkem v lesoparku ve Vintířově.
Asi 130 občanů se sešlo společně s dětmi  v místním 
lesoparku, v podvečer dne 23.prosince 2016. Akce byla 
uspořádána Kulturní komisí obce a cílem bylo společné 
pobavení v předvánočním čase. Místní Mateřská škola 
společně se Základní školou, připravili pro přítomné 
pásmo koled, které zazpívali pod rozsvíceným 
stromkem a vedle pěkně upraveného betléma. Celou 
akci moderoval žák víceletého gymnázia v Sokolově, 
Tomáš Bláha, který je obyvatelem obce. Byla 
vyhodnocena i soutěž o nejlepší vlastnoručně vyrobené 
ozdoby na vánoční stromeček. Do soutěže bylo 
odevzdáno celkem 11 výrobků, které byly potom na 
stromeček pověšeny a každý z tvůrců byl oceněn. 
Soutěž uspořádala pro děti místní knihovna pod 
vedením paní Krakové. Po skončení soutěže, zazpívaly 
dětí z MŠ a poté zazpívali přítomné učitelky z tohoto 
zařízení a nutno říci, že to nemělo chybu. Pět děvčat, 
pod vedením ředitelky paní Štafkové dokázalo, že nic 
ze svých studijních časů nezapomnělo. Přednesené 
koledy ladily a někteří přítomní si společně s nimi 
zazpívali dvojhlasy. Potom vystoupili zástupci místní 
ZŠ, kteří zazpívali několik známých koled jako Pásli 
ovce Valaši, Narodil se Kristus pán a Tichá noc. Tu 
správnou vánoční atmosféru, i když tentokráte opět beze 
sněhu, jistil dobrý svařáček,  který byl přítomným 
podáván zdarma, a proto i brzy došel. Po skončení 
zpívání, předstoupili před přítomné starosta obce pan 
Ošecký a velitel místních hasičů pan Muchka, aby 
představili slíbené překvapení v podobě dárku pod 
vánoční stromeček, který bude sloužit nejen hasičům, 
ale i občanům ze širokého okolí. Dáreček byl v podobě 
nového hasičského auta SCANIA CAS 30, která by 
měla v příštích letech sloužit pro potřeby obce a okolí. 
Hasiči dorazili do prostoru stromečku s již uvedenou 
„kráskou“ a kdo měl z přítomných zájem, tak si jí 
prohlédl i s jejím špičkovým zařízením. Po skončení 
oficiální části programu podvečera, se lidé pomalu 
rozešli do svých domovů. Zdravé jádro se bavilo ještě 
kolem 21.00 hodiny. Děkujeme všem členům Kulturní 
komise a všem ostatním, kteří se na organizaci této akce 
podíleli.
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Oslava MDŽ ve Vintířově
V neděli 12. března 2017 uspořádala kulturní komise obce Vintířov u příležitosti oslavy MDŽ setkání v kulturním sále 
restaurace U Kahanu. Byl připraven zajímavý program, který byl pojat v duchu “ Vyrob si svůj dárek s láskou“. Každá 
s žen si tak měla možnost vyzkoušet svou zručnost. V úvodu všechny přítomné přivítal pan starosta Jiří Ošecký, řekl 
několik krásných slov a zahájil tak pěkný podvečer plný zábavy. Jako první přišla na řadu módní přehlídka, kterou 
slovem provázela paní Petra Šimková. Ke každému předváděnému modelu řekla několik málo informací a byla možnost 
si i jednotlivé předváděné modely zakoupit. Modelky podaly vskutku profesionální výkon. Po skončení přehlídky byla 
volnější zábava. Bylo na každém, jak si zbytek večera uzpůsobí. Někdo využil možnosti a šel si vyrobit svůj vlastní dárek 
a někdo prostě poseděl u stolu, popíjel vínko, ochutnával připravené pohoštění a využil možnost popovídat si. Mnoho žen 
se odvážilo a šlo si zkusit k připraveným stolům vyrobit vlastníma rukama dárek s některých nabízených technik. Na 
výběr jich bylo hned několik, např. někdo maloval na hedvábí, někdo tvořil z fimo hmoty, někdo si z drátků vytvořil 
obrazec a poté ho krásně vyzdobil. Kreativitě se meze nekladly a do toho všeho hrála příjemná hudba. Vznikaly krásné 
výrobky, které mohly být využity i jako dárek pro blízké. Bylo to krásné setkání, z kterého si každý něco odnesl. 
Poděkování směřuje k organizátorům, děkujeme a do dalších ročníků přejeme mnoho inspirace a fantazii.

Zajímavé kulturní akce 03 - 04/ 2017

Trabantem Jižní Amerikou

   Chtěli bychom občany pozvat ve čtvrtek 23. března 2017 od 17.00 hodin do kulturního sálu 
restaurace „U Kahanu“, kde bude pan Dan Pribáň vyprávět o nejnáročnější cestě, jakou kdy 
zvládli. Za čtyři měsíce dokázala skupinka nadšených lidí zdolat Jižní Ameriku od severu k jihu 
s vozy značky Trabant, Fiat a motocyklem Jawa 250. Tuto skupinu znáte jistě z několika 
cestopisných seriálů z televize. Cena vstupenky na tuto zajímavou přednášku je 50,- Kč a je 
potřeba si ji zajistit v předstihu, zakoupit ji lze na obecním úřadě.

Josefovská taneční zábava
V sobotu 25. března 2017 pořádá pan Timko v době od 2000 – 0200 hodin v prostorách společenského sálu restaurace „ U 
Kahanu“ Josefovskou taneční zábavu. K tanci a poslechu zahraje DUO LAUBE. Vstupenky v hodnotě 50, - Kč lze 
zakoupit v restauraci „ U Kahanu“ a, nebo si je můžete rezervovat na telefonním čísle: 724 992 224

Šipkový turnaj jednotlivců
V pátek 14. dubna 2017 se v sále restaurace „U Kahanu“ uskuteční 4. ročník velikonočního 
šipkového turnaje. Zápis hráčů bude probíhat v době od 12.00 do 13.00 hodin. Soutěžit se bude 
v kategorii jednotlivců a na soutěžící čekají krásné ceny a poháry, startovné 100,- Kč na osobu. 

Hledání velikonočního vajíčka
V sobotu 15. dubna 2017 se v místním lesoparku uskuteční akce pro děti s názvem“ Hledání velikonočního vajíčka“.
Bude se soutěžit a užijeme si při tom spoustu zábavy a legrace. Pokud budete chtít s vašimi dětmi přijít a zasoutěžit si, je 
potřeba mít sebou lístek, který zároveň slouží jako poukaz na vyzvednutí odměny. Vstupenky si budete moci vyzvednout 
na více místech, tradičně to bývá obecní úřad, mateřská škola a základní škola.

Přednáška „ Historie Vintířova a okolí“ v podání historika Miloše Bělohlávka

Chtěli bychom občany pozvat ve čtvrtek 20. dubna 2017 do prostor společenského sálu 
v restauraci U Kahanu, kde se od 17.00 hodin uskuteční živá přednáška nazvaná “Historie 
Vintířova a okolí“, vyprávět bude historik Miloš Bělohlávek. Mnoho lidí zná tohoto historika 
z nedalekého Chodova, kde dokázal svým vyprávěním zaujmout spoustu lidí a byl nucen pro 
veliký zájem přednášky opakovat. Nenechte si ujít příležitost, dozvědět se něco zajímavého a 
nového o svém domově nebo blízkém okolí.

Vstup na tuto přednášku je zdarma.



                                   VEŘEJNÁ SLUŽBA

VESELÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ,

PŘEJE ZASTUPITELSTVO OBCE VINTÍŘOV A PRACOVNÍCI 

OBECNÍHO ÚŘADU
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Informace pro klienty, pobírající dávky hmotné nouze, ke změně zákona                                         
o pomoci v hmotné nouzi od 1. 2. 2017 (veřejné službě)

 Od 1. 2. 2017 došlo ke změnám zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů    

(zákonem č. 367/2016 Sb.). Zintenzivňuje se veřejná služba a zohledňuje se snaha o zvýšení příjmu vlastní prací.  

 Měsíčně se hodnotí možnost zvýšení příjmu vlastní prací, a to zejména započetím výdělečné činnosti, výkonem veřejně 

prospěšných prací či veřejné služby. Podmínka projevené snahy o zvýšení příjmu vlastní prací má následně vliv na 

stanovení částky živobytí a výše opakovaných dávek.  

 Nebude-li příjemce po 6 měsících pobírat příspěvku na živobytí

a)  vykonávat veřejnou službu v rozsahu alespoň 20 hodin měsíčně,  
b)  účastnit se aktivit organizovaných KrP ÚP ČR,  
c)  osobou výdělečně činnou alespoň v rozsahu 20 hodin,  
d)  osobou invalidní ve druhém stupni,  
e)  osobou s nárokem na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, 
f)  nebo osobou uvedenou v § 3 odst. 1 písm. a) body 1 až 10 zákona o pomoci v hmotné nouzi 
     (např. osoba starší 68 let, poživatel starobního důchodu, osoba invalidní ve třetím stupni…), 

 bude  mu/jí  částka  živobytí  snížena  na  existenční  minimum,  tedy  částku  2  200Kč,  a  to s účinností od 1. 8. 2017. 

 Organizátor veřejné služby  klientovi  v případě,  že  o  to  projeví  zájem,  zajistí  výkon  veřejné  služby  v rozsahu          
30  případně  více  hodin  měsíčně.  V případě, že  klient  vykoná  a  doloží za měsíc  30  nebo  více  hodin  veřejné  služby,  
bude  mu  částka  živobytí  zvýšena  o  polovinu rozdílu mezi životním minimem a existenčním minimem, tedy o částku 
605 Kč.  
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