září 2017
Ze zasedání Zastupitelstva obce Vintířov
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31. července 2017
Kontrola usnesení z minulých zasedání
Zastupitelstva obce.
Informace starosty obce o práci ZO a OÚ mezi
zasedáními.
Stav a průběh akcí pro rok 2017 a příprava akcí na
roky další.
Informace o přípravě kulturních akcí na měsíce
09 – 12/2017.
Stanovení pravidel pro přidělování bytů v čp.179,
výběrové řízení na uvolněný obecní byt.
Informace o stavu přípravy voleb do P ČR ve dnech
20. a 21.10.2017.
Různé:
informace o práci MěPolicie Chodov v obci za měsíc
červen 2017 – viz svodka
žádost o odprodej čp.54 od rodiny Gažiových,
Vintířov 53, kterou jsme vydražili od paní Ištokové ,
Vintířov 54 – ZO nesouhlasí a rozhodnuto, že objekt
bude zbourán
MŠ, ZŠ – výsledky hospodaření za 1-6/2017 na
vědomí ZO
náklady na provoz SC čp.61 za rok 2016
výsledky měření imisí SU a.s.Sokolov/POPD/
6.etapa výstavby RD – informace paní Pickové o
zahájení prodeje pozemků v již zkolaudovaném
území
ZŠ – bezúplatný převod lehátka pro invalidní dítě do
ZŠ, J.A.Komenského, Chodov, kam přechází
invalidní žákyně – ZO souhlasí
sponzorský dar od Sedleckých kaolinek v podobě 40t
písku na revitalizaci fotbalových hřišť
nabídka ručně malovaných map a herních prvků do
parků a dětských hřišť od firmy TEWIKO systems
s.r.o. – viz nabídka zástupce firmy pana Martina
Lose – ZO souhlasí se zhotovením a odběrem map,


















herní prvky budeme nadále případně brát od
stávajících dodavatelů
nabídka zhotovení vyšívané obecní vlajky a různých
památných medailí a odznaků od firmy LIKA – ZO
souhlasí s vyšívanou vlajkou a státním znakem
pronájem restaurace U KAHANU dotáhnout dle
návrhů ze dne 14.7.2017
otázka čp.169 – paní Popelková – ZO trvá na svém
rozhodnutí
odkoupení části parcely č.274/4 o rozměru 87 m2, od
pana Petra Lánského, Vintířov…,za 50.- Kč/m2 –
ZO souhlasí
otázka programu RESTART pro roky 2017 – 19, do
vzdělávání, výzkumu a balneologie, výstavby silnice
D6, dopravní infrastruktury, zdravotnictví a letiště,
pro kraj Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský
bude celkem vyčleněno 42 miliard Kč
otázka vystrojení elektroměrných skříní pro 15 RD
na 6 etapě výstavby RD – 48 750.- Kč – ZO souhlasí
odsouhlasen záměr prodeje pozemku panu
Heřmanovi Novákovi, Vintířov
žádost o podporu karlovarského hokeje žen – ZO
souhlasí s darem ve výši 2 000.- Kč
pošta PARTNER - informace České pošty o
vyvěšení letáku dne 24.7.2017, s nabídkou možnosti
provozování pošty PARTNER v obci Vintířov
projednat a dát do usnesení záležitost neinvestiční
dotace 10 400.- Kč od karlovarského kraje, pro SDH
na zásahovou obuv – ZO souhlasí
možnost kotlíkových dotací a školení ze strany kraje
v Chodově, dne 23.8.2017 od 15.30 na MěÚ
možnost nominace osobnosti kraje a seniora do
11.srpna 2017 – viz vzor v krajských listech
žádost o připojení na užitkový vodovod – Choc
Miroslav, Vintířov 165 - obec nemá ve svém
vlastnictví, spadá do kompetence SU a.s. Sokolov
řešena stížnost na firmu LIAPOR, na častý zápach
v prostoru 5.etapy výstavby RD
věcné břemeno - Chaloupek, Krásná
záměr pronájmu obecního bytu v čp.72 - vyvěšení
nabídky na ÚD obce
rozpočtové změny, předložené tajemnicí paní
Pickovou – ZO souhlasí





 Dodatek č.1, směrnice 1/2015 – tvorba a používání
sociálního fondu – ZO jednohlasně souhlasí a tento
je k nahlédnutí u tajemnice paní Pickové,která
přiloží dodatek ke stávající směrnici
 pošta PARTNER - informace České pošty o
vyvěšení letáku dne 24.7.2017, s nabídkou možnosti
provozování pošty PARTNER v obci Vintířov
 na vědomí ZO pronájem uvolněného obecního bytu
v čp.24 , po paní Nimrichterové - vyvěšení nabídky
na ÚD obce
 rozpočtové změny, předložené tajemnicí paní
Pickovou – ZO jednohlasně souhlasí
 IV – Nakladatelství s.r.o., Koněvova 2660/141,130
00 Praha 3 – žádost o finanční podporu projektu
omalovánek pro děti na téma „Na výletě v přírodě zima“ – ZO nesouhlasí připojit se k projektu
 MAS Sokolovsko – dohody o spolupráci a vyplnění
dotazníku - záležitosti nutné ke schválení výsledného
dokumentu MAP – dokumenty připraveny
a odeslány hlavní manažerce projektu paní Mgr.
Odvodyové
 schválena dohoda o souhlasu vstupu na pozemek
a umístění stavby na cizím pozemku mezi naší obcí
a městem Chodov – ZO souhlasí a pověřuje starostu
p.Ošeckého podepsáním
 na vědomí - do usnesení z příštího zasedání ZO – viz
paní Valníčková dopis z 10.8.2017
 práce na bourání čp.53 od firmy Gaži – na katastru
nemovitostí je ještě do 31.8.2017 plomba a nakládat
s objektem budeme moci až po tomto termínu, po
tomto termíny budou demoliční práce zahájeny
 na návrh Bytové komise souhlasí ZO s přidělením
bytu v čp.72 panu Rostislavu Zápotockému ml.,
který byl vybrán ze dvou uchazečů
 žádost pana O.Kůse, Chranišov 30 a D.Pádra,
Habartov,Luční 831 – nabídka prodeje pozemku obci
Vintířov na p.p.č.475/1 v k.ú.Vintířov u Sokolova, o
celkové výměře cca 4 ha – ZO zatím nerozhodlo
a pověřilo starostu pana Ošeckého k dalšímu jednání
se jmenovanými zejména o ceně, stávajících sítí na
uvedeném pozemku a dále prověřením pozemku
Českou geologickou službou, o záležitosti budeme
rozhodovat na příštích zasedáních až budeme mít
jasno ve všech oblastech
 žádost pana Radka Šteleně, Vintířov 211 na
odkoupení nebo pronájem pozemku na p.p.č. 16/1 –
cca 112 m2 – ZO souhlasí s prodejem pozemku,
který není pro rozvoj obce významným
 připomínka zastupitelky paní Šimkové ke způsobu
nedobré komunikace v ZO v některých případech
a pozdější diskuze zastupitelů o těchto záležitostech

odsouhlaseny stravenky pro zaměstnance obce ve
výši 60.- Kč/den
ZO doporučuje prodat na návrh velitele SDH vozidlo
DAEVOO - AVIA za smluvní cenu 1,6-2 mil.Kč
dotaz pana Muchky k nabídce prodeje pozemků pana
Pádra a Kuse v k.ú.Vintířov – obec zatím nic
neregistruje a nikdo z uvedených na OÚ zatím nebyl

28. srpna 2017
 Kontrola usnesení z minulých zasedání
Zastupitelstva obce.
 Informace starosty obce o práci ZO a OÚ mezi
zasedáními.
 Stav a průběh akcí pro rok 2017 , příprava akcí na
rok 2018 a další roky.
 Informace o přípravě hornického dne na 2.9.2017 a
kulturních akcí na měsíce 09 – 12/2017.
 Příprava rozpočtu na rok 2018 a rozbor hospodaření
za 01 – 06/2017.
 Odsouhlasení pravidel pro přidělování bytů v čp.179.
 Informace o stavu přípravy voleb do P ČR ve dnech
20. a 21.10.2017.
Různé:
 informace o práci MěPolicie Chodov v obci za měsíc
červenec 2017 – viz svodka
 6.etapa výstavby RD – informace paní Pickové o
zahájení prodeje pozemků v již zkolaudovaném
území, protože došlo k odstoupení některých
zájemců i z řad připravených náhradníků , jsou tedy
volné parcely, byla stanovena ZO pravidla pro
přidělování těchto volných parcel, která ZO
odsouhlasilo a jsou k nahlédnutí u tajemnice paní
Pickové, která tuto oblast řídí
 pronájem restaurace U KAHANU dotáhnout dle
návrhů ze dne 14.7.2017 a 31.7.2017, jsou vyvěšeny
inzeráty v sousedním Chodově, jak bylo na minulém
zasedání domluveno
 otázka pronájmu části nebytových prostor v čp.169 –
žádost paní Simony Popelkové, Rájec 1, 362 63
Černava, o zpětvzetí výpovědi z pronájmu tohoto
nebytového prostoru obce, která byla na OÚ ve
Vintířově doručena 28.8.2017 kolem 15.00 – ZO
trvá na svém původním rozhodnutí o výpovědi a toto
potvrdilo hlasováním/z 9 přítomných členů ZO,
hlasovalo 8 členů pro původní rozhodnutí a 1 se
hlasování zdržel – pan L.Češka/, jmenovaná byla
přítomná a vyslechla si širokou diskusi zastupitelů
kolem uvedené záležitosti, kde jí byly vytýkány
především dluhy na nájmu a nedobrá platební
morálka

Volby v roce 2017
V našem občasníku jsme Vás již několikrát informovali o blížících se podzimních volbách do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky. Rok 2017 se již přehoupl do své druhé polovičky a s tím se i přiblížily volby samotné.
V médiích i v denním tisku nelze přehlédnout probíhající kampaň jednotlivých politických stran, které by velice rádi
uspěly v letošních podzimních volbách. Každá strana má svůj recept na to, jak by vše v naší společnosti změnila a
nastavila, tak aby se nám všem žilo lépe. Bude tedy jenom a jenom na nás, pro koho se rozhodneme, a jaké straně dáme
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svůj hlas. Volby se budou konat v pátek 20. října odpoledne (14 – 22 hod.) a v sobotu 21. října dopoledne (8 – 14 hod).
Pro letošní volby 2017 byl v naší obci stanoven místem konání jediný okrsek č. 1 a tímto místem je zasedací místnost
našeho Obecního úřadu Vintířov. Pro voliče se tedy nic zásadního nemění a vše zůstává již tradičně stejné. Pro občany,
kteří by chtěli využít svého volebního práva a nejsou schopni sami přijít (nedovoluje jim to zdravíčko) do volební
místností, mají možnost zavolat na telefonní číslo našeho obecního úřadu +420 352 665 416, zde se vše domluví a na
vámi uvedenou adresu bude dopravena členy komise volební urna, a Vy tak budete mít možnost odvolit. Tak uvidíme,
jak to celé dopadne a která strana dostane důvěru nás občanů na další čtyři roky vládnutí v naší zemi.

Stav jednotlivých akcí naplánovaných pro rok 2017

Cyklostezky, procházkové trasy a odpočinková místa na vodárně a v blízkém okolí požární nádrže – ve
spolupráci s městem Chodov, mikroregionem Sokolov - východ a s Karlovarským krajem zpracovat studii
a postupně zrealizovat. Studie je zpracovaná a nyní se budeme snažit zpracovat projekt. Jsme v kontaktu
s projektantkou paní Žilákovou, kterou jsme po prostoru vodárny dne 11.8.2017 provedli a bylo jí sděleno zadání .
2. Přestavba objektu čp.179 na dům pro seniory nebo pro jiný účel – vystěhování stávajících nájemníků
a zhotovení malometrážních bytů pro seniory. Objekt byl do konce měsíce 04/2017 vystěhován a po vydání
stavebního povolení byly v průběhu měsíce května 2017 zahájeny stavební práce vítěznou firmou KV Realinvest
z Karlových Varů. Stavba prozatím pokračuje dle zpracovaného projektu a s firmou je dobrá spolupráce. Na stavbě
jsou prováděny pravidelné kontrolní dny. Termín realizace je stanoven na 05 – 10/2017. Přidělení jednotlivých bytů
již připraveným nájemníkům, bude připraveno před dokončením a podmínky budou vypracovány ZO. Zatím bylo
vyčerpáno na provedené práce 2 607 127.- Kč bez DPH. Celková hodnota akce je 7.226.279.-bez DPH.
3. Pokračovat v modernizaci TS obce – požadavky bude připravovat ved. TS pan Muchka.
4. Vintířovský hřbitov – modernizace bývalého lipnického hřbitova tak, aby mohl být obcí využíván, případně jiný
způsob řešení uvedené záležitosti. Při jednání s předsedou představenstva SU a.s., p.n. Sokolov ing. Pöperlem o této
záležitosti mi bylo doporučeno, abychom zvážili uvedený záměr a místo využití stávajícího hřbitova našli raději jiné
důstojnější místo v katastru obce. O záměru budeme ještě dále jednat.
5. Nátěr oplocení spodního fotbalového hřiště, osvětlení plochy a montáž automatického zavlažování – vstupní
jednání proběhla jednotlivé akce jsou rozpracovány. Realizace 06 – 10/2017. Zavlažování hřiště bylo dokončené
v červnu 2017 a zaplatili jsme za to 359 .250.- Kč. Nátěry oplocení budou provedeny do konce září 2017 a osvětlení
plochy bude zrealizováno po dokončení projektu, který provádí ing. Marek z osady Chranišov.
6. Vybudování přípojky vody pro výstavbu RD na parcelách 475, 288/2 v k.ú. Vintířov u Sokolova – akce
odsouhlasená již v roce 2016, stavební povolení máme od konce října 2016, výběrové řízení bylo provedeno ve
spolupráci s Centrem služeb Mikroregionu Sokolov - východ, Mgr. Tomín realizace stavby – 06 -07/2017. Akce byla
zahájena předáním staveniště 25.5.2017. Změny projednány na zasedání ZO 5.6.2017 a akce je dokončena ve
stanoveném termínu. Celková hodnota akce je 1.311.840.-Kč bez DPH.
7. Otázka vybudování chodníku podél komunikace na osadu Chranišov – na záležitosti chodníku se spolupracuje
s městem Chodov. Chodník bude sloužil jako procházková trasa a i jako cesta do práce pro některé naše občany,
kteří jsou zaměstnáni ve firmách na průmyslové zóně města Chodova. Zpracována je PD , 23.5.2017 proběhlo na
našem OÚ jednání se zástupci města Chodova a v současné době se pracuje na vydání ÚR a stavebního povolení.
Akce projekčně zadána firmě INPLAN, ing. Řezanky z Karlových Varů, výběrové řízení na dodavatele bude
provedeno až budou připraveny všechny podklady. Realizace by měla být zahájena v 10 /2017.
8. Úprava plochy u kabin TJ Baník Vintířov – akce z roku 2016. Návrh postupu prací: zpracování jednoduché PD,
výběr zhotovitele – 05 – 07/2017, realizace – 08- 09/2017.
9. Oprava pletiva u tenisového hřiště naproti Brožům – toto provést v rámci běžné údržby majetku obce v průběhu
roku 2017. Akce je ve stádiu příprav a pan Tesař připravil jednoduchý projekt, do kterého je možné nahlédnout.
10. Zpracování studie ozelenění obce – dopracovat již rozpracovanou studii regenerace zeleně, kterou máme
rozpracovanou s ing. Šindelářem z Bečova.
11. Zhotovení nového oplocení kolem MŠ – je již zpracována PD, plot stávající je z 60. let minulého století. Akce je
v současné době provedena a nový plot slouží svému účelu. Výběrové řízení a zadávací podmínky nám zpracovalo
Centrum služeb Mikroregionu Sokolov - východ, Mgr. Tomín realizace – 03 – 05/2017. V rámci uvedené akce byla
vybudována i přístupová cesta k zelenému pásu pod MŠ za 110.436.- Kč a oddělené stání pro kontejnery na odpad za
celkovou cenu bez DPH 141.945.- Kč. Celkové náklady na realizaci samotného plotu uvedené akce činily
1.488.777.- Kč bez DPH.
12. Výměna zastaralého rozvaděče a opravy VO na Chaloupkách – předpokládané náklady 100 tis. Kč. Rozvody
jsou, včetně rozvaděče, z 80-tých let minulého století. Návrh postupu prací: bude provedeno v rámci údržby objektů
obce v průběhu roku 2017.
1.
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13. Úprava, přeložení a odvodnění chodníku od čp.74 k čp.83/Ružbacký- Vincencovi/ – uvedený stávající chodník je
místy propadlý, uprostřed umístěný akodren je místy poškozen a navíc je zde špatný odvod dešťových vod. Na
fasády a okna nemovitostí vedle chodníku, stříká vlivem nerovnosti silnice II/181, voda a znehodnocuje je. Toto je
předmětem stížností stávajících nájemníků. Zpracovává se PD. Návrh postupu prací: zpracování jednoduché PD
05/2017 – 06/2017, výběr dodavatele stavby 07 – 08/2017, realizace stavby 10 – 11/2017.
14. Výstavba RD - 6.etapa - jedná se o stavbu, která byla započata již v roce 2016 a v současné době je akce dokončena
a probíhá kolaudace jednotlivých objektů této stavby. Vše by mělo být tak, aby nejpozději v měsíci září se daly
prodávat parcely na výstavbu 15 RD. Uchazeči a náhradníci na jednotlivé parcely jsou již vybraní, podmínky pro
výstavbu stanoveny. Celá akce stála bez DPH 6 332 512.- Kč a nebyla požadovaná žádná platba víceprací.
15. Stavební práce, opravy a údržba v zařízeních obce MŠ a ZŠ – vše jsme projednali v počátku roku a nyní jsou
práce již provedeny. Náklady stavebních úprav v MŠ činí 309 758.- Kč a v ZŠ 43 223.- Kč.
16. Osazení 2 ks lamp na solární energii – jedná se o prostor námi vybudovaného chodníku na 5.etapu, kde je složitá
možnost pro napojení na VO. Náklady by se měly pohybovat včetně zemních prací kolem 70 tis.Kč.
Ve Vintířově 18.8.2017

Jiří Ošecký, starosta

Třídění odpadu v naší obci
Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí
V loňském roce naší občané odevzdali k recyklaci 56 televizí, 15 monitorů a 0,00 kg drobného
elektra. Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let
vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí
a počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou
mobilní telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně
vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra
ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného
odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na
recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili
56 televizí, 15 monitorů a 0,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 9,51 MWh elektřiny, 215,32 litrů ropy, 54,73
m3 vody a 0,74 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 2,49 tun CO2 ekv., a produkci
nebezpečných odpadů o 11,40 tun. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch
nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100
televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných
až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání
10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří
tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení.
Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do
nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako
spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr
elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.

Vítání občánků 2017
V letošním roce 2017 se v sobotu 25. listopadu od 14.00 hodin uskuteční ve
společenském sále restaurace U Kahanu, tradiční vítání nově narozených občánků.
Maminky, tatínkové a jejich nejsladší ratolesti se zde sejdou a budou slavnostně přivítáni. Každé děťátko dostane malý
dárek, pamětní list a z průběhu předání budou pořízeny fotografie. Některé s těchto fotografií dostanou rodiče a další
budou založeny do knihy, která je obcí vedené pod názvem „ Kniha zápisů do života“. S ohledem na zákon č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů je potřeba, aby zákonní zástupci jejichž děťátko se narodilo od 15.11.2016, ještě nebylo
přivítáno, má trvalý pobyt v obci a máte-li zájem se zúčastnit vítání občánků v listopadu 2017, abyste se dostavili na
obecní úřad a zde toto nahlásili vyplněním příslušného formuláře. Formulář je možno si vyzvednout na obecním
úřadě, případně si ho můžete stáhnout na webových stránkách obce.
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Rozbor hospodaření obce Vintířov za 01 – 06/2017

Jako podklad pro uvedený materiál, slouží vyhodnocení hospodaření za uvedené období, které zpracovala pro
projednání ve Finančním výboru a ZO, účetní obce paní Alena Šubrtová. Tento materiál obsahuje plnění příjmů
a výdajů za uvedené období a bude sloužit také Finančnímu výboru pro sestavování předběžného návrhu rozpočtu pro
rok 2018, který je přílohou k materiálům pro zasedání Zastupitelstva obce Vintířov na den 28.8.2017.
Pokud se týká příjmů za hodnocené období, kde počítáme s celoroční částkou 34 822 500 .- Kč, činí za hodnocené
období příjmy zatím 19 254 588.- Kč , což je plnění z celoročního plánu rozpočtu na 55,29 %. Nejvíce naší kasu
naplnila zatím položka za uložení odpadů, která činila 4,70 mil. Kč /loni za uvedené období 4,75 mil.Kč/, dále potom
daň z nemovitostí 4,89 mil Kč /loni za uvedené období 1,31 mil. Kč/ a na sdílených daních jsme celkem obdrželi od FÚ
6,52 mil.Kč /daně z příjmu fyzických a právnických osob, DPH/ což je plnění zhruba na 68,4 % a zde očekáváme do
konce roku ještě odhadem částku kolem 3 mil. Kč. Ostatní nedaňové příjmy, jsou z činnosti samotné obce a jedná se
zejména o pronájem nebytových prostor obce, vybrané správní poplatky za úřední úkony, nájemné z obecních bytů,
činnost sportovního centra a ostatních drobných činností. Tady výše příjmů činí doposud 2,2 mil. Kč, což je plnění na
74,08%, z předpokládaného ročního objemu. Při celkovém hodnocení dosavadních příjmů lze konstatovat, že ve
srovnání s loňským rokem se zvýšil výběr daně z nemovitostí za hodnocené období, kde bychom do konce roku měli
dle předpokladu získat ještě cca 3,8 mil. Kč. Věříme, že přesnějších výsledků se dočkáme v hodnocení období
01-09/2017, kdy by už tato položka daně měla být vyrovnána všemi povinnými.
Pokud se týká výdajů, tak zde jsme čerpali za uvedené období prostředky ve výši 16 880 524.- Kč, což je 48,53 %
z celoročního plánu rozpočtu výdajů. Větší investice, jako 6. etapa výstavby RD a přestavba holobytů v čp.179,by se
měly objevit ve výdajích do konce roku. Finanční prostředky jsme doposud vynaložili na drobné stavby v letošním roce
realizované, které jsou popsané v dalším z přiložených materiálů investičních akcí. Také se opět investovalo do obou
školských zařízení, kde zejména v MŠ se provedly rozsáhlé akce na údržbě a opravách zařízení. Taktéž na automatický
zavlažovací systém tréninkového fotbalového hřiště a rekultivaci ploch obou fotbalových hřišť, se v rámci každoroční
údržby investovaly prostředky. Dále se investovalo do PD připravovaných staveb, na provoz bytového hospodářství,
odvoz komunálního odpadu, péči o vzhled obce, činnost technických služeb, veřejné osvětlení. Výdaje na platy
a odvody zaměstnanců, odměny zastupitelů, odvody sociálního a zdravotního pojištění činí za 01 – 06/2017 3 004 472.Kč, což je zatím od začátku roku plnění na 33,37% a odpovídá to téměř čerpání za uvedené období roku 2016.
Dále na provoz obecních příspěvkových organizací MŠ a ZŠ jsme převedli těmto našim organizacím zatím celkem
2,69 mil. Kč, což je pro letošní rok částka, která nezahrnuje všechny náklady na opravy v těchto zařízeních v době
školních prázdnin. U MŠ předpokládáme navýšení do konce roku cca o 400 tis. - stavební úpravy a vymalování části
objektu MŠ, přestavba ředitelny, výměna lina na chodbách a na schodišti, výměna dveří v budově, splnění
protipožárních nařízení HZS a další. U ZŠ předpokládáme, že výdaje na opravy a údržbu nepřevýší 50 tis. Kč. Zde se
provedl větší rozsah prací a údržby již v roce 2016.
Náklady na energie a pohonné hmoty činily za hodnocené období celkem 1,13 mil. Kč. Do konce roku nás čekají ještě
výdaje kolem cca 17 mil. Kč, pokud se vše bude odvíjet od nastaveného rozpočtu. Výdaje ale zřejmě podle předpokladu
budou nižší. Za činnost MěPol. Chodov jsme vynaložili zatím v letošním roce 209 tis. Kč.
Při celkovém hodnocení uvedeného období je možno říci, že zatím se pro nás rok 2017 vyvíjí dobře. Při tomto vývoji
bychom měli mít pro rok 2017 na nové investice dostatečnou částku, což vyplývá ze stavu jednotlivých účtů obce
i z předpokladu prvního návrhu rozpočtu na rok 2018.
K 30.6.2017 máme na běžném účtu u KB Sokolov 24 290 996,50 .- Kč, na spořícím účtu 368 288,38.- Kč. Částku
20 mil.Kč máme uloženou ke zhodnocení v investičních fondech KB a tuto pravidelně 1x za čtvrtletí navštěvujeme
a sledujeme stav zhodnocení. Máme ještě založen účet na dotace u ČNB, kde máme uloženo 2 695 222,03.- Kč. Na
kontě Vintířovské majetkové a teplárenské s.r.o. máme v současné době k 30.6.2017 1 134 714.- Kč. Uvedená
skutečnost napovídá, že budeme mít zajištěno financování zbytku připravených akcí na rok 2017 a lze říct, že i pro rok
2017 bude vše zajištěno s dostatečnou rezervou. Předpoklad volných prostředků k 30.6.2017 je cca 47,35 mil Kč.
Vintířov 21.8.2017

Rostislav Zápotocký
předseda Finančního výboru
Jiří Ošecký, starosta

Dotace z Karlovarského kraje pro jednotky SDH
Obec Vintířov požádala Karlovarský kraj o poskytnutí finančního příspěvku z dotačního programu „ Podpora jednotek
sboru dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje“ na věcné vybavení své jednotky. Zastupitelstvo Karlovarského
kraje na svém jednání 22.6.2017 schválilo poskytnutí investiční a neinvestiční dotace Karlovarského kraje na výdaje
jednotek SDH vybraných měst a obcí Karlovarského kraje a poskytlo finanční částku ve výši 1.134.000,- Kč. Z důvodu
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velkého počtu žadatelů o dotaci a celkové výši finančních prostředků určených k rozdělení na dotace, obdržela naše obec
pro jednotku dobrovolných hasičů finanční neinvestiční dotaci na věcné vybavení ve výši 10.400,- Kč. Obec Vintířov za
přidělenou dotaci děkuje Karlovarskému kraji a přidělené finanční prostředky, byly již řádně proinvestovány za nákup
zásahového vybavení.

Ze školských zařízení
Mateřská škola
ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY VINTÍŘOV
Nový školní rok přispěchal mílovými kroky a s ním i čas podzimu připomněl nejen školákům, ale též dětem z mateřské
školy, že je čas nejen na hraní, ale též na vzdělávání.
Po prázdninách, kdy se opět v mateřské škole prováděly různé opravy, čekala na děti školka zase o něco krásnější !
My zaměstnankyně MŠ jsme moc rády, vždyť leckterá větší městská mateřská škola nemá tak pěkné zázemí jako my.
Proto děkujeme našemu zřizovateli, že se tak osvíceně stará o vše, co se v naší obci nachází.
Začátek školního roku k nám přivedl nové předškoláčky, které jsme uvítali a kteří začali školku navštěvovat v tak
zvaném „adaptačním týdnu“, kdy si postupně zvykají na nové prostředí a paní učitelky / jejich první krůčky v MŠ –
fotografie - jsou umístněné na web. stránkách MŠ/.
Ty nejstarší předškoláky – budoucí školáky nic nepřekvapilo – nebo snad jen jejich rodiče ?
Od tohoto školního roku dochází totiž ke změně v docházce a omlouvání jejich dětí !
Proto upozorňuji rodiče – docházka těchto dětí je od 1.9.2017 povinná. V případě, že dítě nebude chodit do MŠ je
NUTNÁ OMLUVENKA / krátkodobá nepřítomnost – do 14 dnů – ústně či telefonicky, dlouhodobá nepřítomnost – více
jak 14 dní – písemně – tiskopis je k vyzvednutí v MŠ/.
Doufám, že tyto novoty nezmění přístup rodičů a dětí k nám a naší školce. Vždyť vše je na vzájemné domluvě a
spolupráci.
Za všechny zaměstnankyně mohu vyjádřit, že se těšíme na spolupráci a doufáme, že v ní budeme tak jako v předchozích
letech pokračovat.
Z kolektiv MŠ-Vintířov
Štafková Zdeňka, ředitelka školy

Základní škola
Zahájení školního roku 2017/2018
V pondělí 4. 9. jsme společně s rodiči, pedagogickým
sborem, žáky a žákyněmi ZŠ, starostou
a místostarostou obce přivítali mezi ostatní již dávno
školou povinné 18 nových prvňáčků.
Prvními týdny je budou provázet starší spolužáci
a spolužačky z pátého ročníku, kteří a které jim budou
nápomocni zorientovat se v prostorách školy a budou
nad nimi držet „ochrannou ruku“. O 3 dny později
proběhly pro rodiče informační třídní schůzky
s podrobnými informacemi o chodu školy, školní
družiny, školní jídelny, školním řádu apod.
Těšíme se na společné získávání a radování se z nově
nabytých vědomostí a dovedností…

Rozšíření počítačové učebny o nová PC
Ve školním roce 2016/2017 se naše škola zapojila do
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání,
díky kterému se také mohlo zakoupit 7 nových počítačů
do učebny PC. Ta tedy nově disponuje s již 18 počítači.
Tento počet je dostačující nejen pro výuku informatiky
v 5. ročníku, ale i pro využití počítačů v běžné výuce
všech ročníků. Nejčastěji jsou využívány při opakování
a prohlubování učiva a to díky velkému množství
výukových programů, které jsou v jednotlivých
počítačích nainstalovány. Samozřejmostí je také
připojení k internetu a MS Office, které slouží k výuce
základních
dovedností
v MS
Word,
tvorbě
jednoduchých prezentací v MS PowerPoint atd.
Za ZŠ Vintířov Mottlová Klára
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ROZPIS ZÁJMOVÉ ČINNOSTI ve školním roce 2017/2018
Zahájení v týdnu od 11.9.2017
TANEČNÍ KROUŽEKmladší

pondělí

13:30-15:00

1.-2. ročník

Mgr. Petra Šimková

TANEČNÍ KROUŽEK-starší

pátek

13:30– 15:00

3.-5. ročník

Jitka Drofová

ŠIKULKY

středa

13:30 – 15:00

2.-5. ročník

HUDEBNÍ KROUŽEK

čtvrtek

13:45 – 14:30

1.-4. ročník

Mgr. Petra Šimková
Jitka Drofová
Mgr. Nina Kačírová

LOGOPEDIE
A NÁPRAVNÁ PÉČE

pondělí

12:45 – 14:15

SPORTOVNÍ HRY - starší

středa

13:30-15:00

1.-5. ročník
na doporučení
TU
3.-5. ročník

Mgr. Monika Kindlová
Mgr.Simona Chaloupková,
DiS.

Organizace školního roku 2017/2018
školní rok začíná dne
podzimní prázdniny
vánoční prázdniny
vyučování začne ve středu
jednodenní pololetní prázdniny
jarní prázdniny
velikonoční prázdniny
hlavní prázdniny
školní rok 2018/2019 začne

4. 9. 2017
26. 10. - 27. 10. 2017
23. 12. 2017 - 2. 1. 2018
3. 1. 2018
2. 2. 2018
12. 2. – 18. 2. 2018
29. 3. – 30. 3. 2018
2. 7. 2018 – 31. 8. 2018
3. 9. 2018

Návrh na ředitelské volno:
29. 9. 2017
21. 12. – 22. 12. 2017
30. 4. 2018
7. 5. 2018
Mgr. Marcela Kokešová, ŘŠ
Za kolektiv 1. ročníku Mgr. Simona Chaloupková, DiS.

Programové dotace na pořádání kulturních a sportovních akcí obce
Obec Vintířov vyhlašuje programové dotace na přidělování dotací na kulturní a sportovní
činnost v obci Vintířov (jednorázové i dlouhodobé projekty). Žádosti o poskytnutí dotace z
rozpočtu obce Vintířov na pořádání kulturních či sportovních akcí lze podávat do 30. listopadu
2017. Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce a formuláře jsou k dispozici na adrese
http://www.vintirov.cz/cs/dotace-obce/ nebo v kanceláři č. 6. Žádáme všechny žadatele o dodržení
termínu podání, neboť následně dojde k přerozdělení dotací na předložené projekty z vyčleněného
objemu financí rozpočtu na celý rok 2018. Vybrané projekty budou zahrnuty do kulturního a sportovního plánu obce na
rok 2018 a podporovány obcí. Pro rok 2018 už následná výzva k dalším dotacím vyhlášena nebude. Pokud chcete
pořádat v roce 2018 v obci kulturní nebo sportovní projekt za přispění obce Vintířov, je nutné tento projekt do
30.11.2017 podat na podatelně obecního úřadu.
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Vyhlášené výběrové řízení na nově zrekonstruované byty v bývalých holobytech
Žijeme v moderním světě, obklopují nás nové a nové technologie, ale zatím nikdo nevymyslel nic, co by dokázalo
zabránit stárnutí, nebo alespoň jeho zpomalení. V naší obci je mnoho lidí, kteří si tím životním kolečkem prošli a na
mládí zbyly jen vzpomínky. Někdy se ke stáří přidají i nějaké ty zdravotní problémy a člověk zjišťuje, že to co pro něho
nebyl problém, vyběhnout schody atd., již není samozřejmostí. Člověk zjišťuje, že by potřeboval nějakou změnu, změnu
která by mu usnadnila příjemné užívání si zasloužilého aktivního odpočinku. V naší obci je objekt č.p. 179, který byl
mnoho let využíván, jako ubytování pro neplatiče. Tento účel, pro který byl využíván, již ztratil své opodstatnění a tak se
hledala cesta, jak účelně s budovou naložit a udělat zde něco, co by zase vrátilo budově význam. Zvítězila varianta, aby
se budova upravila a vznikly zde bezbariérové byty. Od myšlenky k realizaci, někdy nebývá daleko a tak již v tomto roce
2017, začátkem měsíce května začaly stavební práce. Přestavbu provádí vítězná firma z výběrového řízení KV Realinvest
s.r.o. z Karlových Varů. Prováděcí práce probíhají podle harmonogramu a dokončená stavba by měla být obci předána
koncem měsíce října 2017. Vznikne zde 6 bytových jednotek, každá s vlastním vstupem a ke každé jednotce náleží i
menší prostor ( tech. místnost), pro ukládání svých osobních věcí. Tento prostor není součástí bytové jednotky a vstup je
řešen samostatně z levého boku budovy. Celý areál bude nově oplocen a budou provedeny i úpravy prostranství.
Zastupitelé obce na svých zasedáních připravovali návrhy podmínek pro získání těchto bezbariérových bytů
a v konečném znění, byly podmínky odsouhlaseny 31. srpna 2017. Podmínky pro získání bezbariérových bytů v nově
zrekonstruované budově jsou sepsány pod tímto textem. Obec Vintířov, tedy vyhlašuje výběrové řízení na pronájem 6.
bytových jednotek v budově č.p. 179 ( bývalé holobyty) ve Vintířově. Bytové jednotka se nachází v přízemním patře,
velikost bytové jednotky je 44 m2 - 0+2. Cena za pronájem je stanovena, tak jako v ostatních obecních bytech 25,- Kč za
m2.
Podání žádosti:
přihlášku si lze vyzvednout na Obecním úřadě Vintířov vždy v úřední dny. Žádosti musí být doručeny na obecní úřad
nejpozději dne 20. října 2017 a musí být na předepsaném formuláři, řádně vyplněné, včetně všech potvrzení a příloh
(dle nových pravidel pro přidělování byt. jednotek), musí být v uzavřené obálce s uvedením adresy žadatele a zřetelně
označené „Neotvírat – pronájem bytové jednotky v č.p. 179“. V okamžiku podání musí být zaplacena vratná kauce
5 000,- Kč. K bytové jednotce se bude skládat kauce na budoucí nájemné. Bližší informace na úřední desce a webové
stránce www.vintirov.cz.
Podmínky pro získání bezbariérového bydlení v nově zrekonstruované budově, bývalých holobytů v č.p. 179.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

Žadatel musí mít trvalý pobyt v obci Vintířov nejméně 10 let před podáním žádosti.
Žadatel musí být osobou pobírající starobní důchod.
Žadateli nesměl být v minulosti vypovězen nájem pro hrubé porušení nájemní smlouvy.
Žadatel nesmí mít vůči obci, SVJ, SBD Rozvoj Sokolov žádné pohledávky (dluhy) i z minulosti.
Při podání písemné žádosti bude žadatelem zaplacena vratná kauce ve výši 5.000, - Kč. Úspěšným i neúspěšným
žadatelům bude tato kauce poté vrácena. V případě, že by úspěšný žadatel chtěl odstoupit od podpisu nájemní
smlouvy, kauce mu nebude vrácena a propadná ve prospěch obce.
Úspěšným žadatelem bude před, nebo v den podpisu nájemní smlouvy uhrazena záloha na budoucí nájemné ve
výši 40.000,- Kč. Vybraná záloha bude ponechána po dobu dvou let na účtu obce. Po uplynutí této dvouleté
lhůty a bezproblémové platební morálce, bude nájemníkovi vrácena částka 25.000,-Kč. Zbylá částka 15.000,-Kč
zůstane ponechána jako stálá záloha na budoucí nájemné a bude nájemníkovi vyplacena pouze v případě vrácení
bytové jednotky.
Bytová jednotka je primárně určena k maximálnímu počtu 2 osob a tato kapacita nesmí být v žádném případě
překročena.
Bytová jednotka musí být nájemníkem aktivně využívána. Nelze jí přenechat třetí osobě.
Pokud nebude bytová jednotka aktivně nájemníkem využívána, musí ji nájemník neprodleně vrátit zpět obci.
Budoucí nájemní smlouva bude uzavírána na dobu určitou a to na délku jednoho roku.
Současní nájemci v obecních bytech mají taktéž možnost požádat si o tento typ bydlení, pokud již nebyli v
minulosti uspokojeni bytem, který je bezbariérový. Pokud současný nájemník obecního bytu uspěje ve
výběrovém řízení, je povinen původní nájemní byt vrátit neprodleně zpět obci.
Na přidělení bytu není právní nárok a zastupitelstvo obce si vyhrazuje v případě nejasností právo zrušení
vypsaného výběrového řízení a vyhlášení nového.
Zastupitelstvo obce všechny předložené nabídky zhodnotí, zváží potřebnost žadatelů a může žadatele
upřednostnit na základě (zdravotní stav, ZTP, ZTP/P, atd.) a přidělí byt nejvhodnějšímu žadateli.
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Přehled naplánovaných kulturních a společenských akcí do konce roku 2017

ZÁŘÍ
26.9.2017
28. - 30. 9.
2017

úterý
čtvrtek sobota

17.00

5.10.2017
28.10.2017

čtvrtek
sobota

17.00

CARVING - ozdobné vyřezávání ovoce a zeleniny - sál restaurace "U Kahanu"
třídenní zájezd pro občany obce na Vysočinu - Nové Město na Moravě
ŘÍJEN
oslavy dne seniorů v duchu Haškova Švejka - sál restaurace "U Kahanu"
Halloweenské strašení - vodárna
LISTOPAD

25.11.2017

9.12.2017

sobota

14.00

vítání občánků v režii SPOZ, ZŠ a kulturní komise - sál restaurace "U Kahanu"
PROSINEC
zájezd do předvánoční Prahy - představení MEFISTO divadlo Hybernia

sobota

18.

00

vánoční balíčky pro důchodce od 63 let
ochutnávka svařáčku a zpívání vánočních koled pod stromečkem - lesopark nebo
hasičská zbrojnice

23.12.2017

sobota

24.12.2017

neděle

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

31.12.2017

neděle

dle zájmu možnost uspořádání silvestrovského posezení

Kurz - dekorativní úprava čerstvého ovoce a zeleniny
V úterý 26. září 2017 od 17.00 hodin je pro zájemce uspořádán kurz, ve které si budete
moci vyzkoušet velice zajímavou a kreativní záležitost, jak se dají vytvářet jednoduché
ozdoby a květiny ze zeleniny. Kurz se uskuteční v sále kulturního domu U Kahanu
a povede ho paní Lydie Kraková. Carving (dekorativní úprava čerstvého ovoce a zeleniny)
má dávnou historii. Prvopočátky nalezneme v Asii, kde tato technika vyřezávání má své
kořeny. V současné době se v gastronomii stále více klade velký důraz na estetiku, a proto
se pro zvýšení atraktivity stává dekorativní úprava ovoce a zeleniny nezbytnou součástí
nejen rautových stolů, ale může být i originálním dárkem. Pro vyřezávání lze využít téměř jakékoli ovoce nebo zeleninu.
Nejčastěji se využívá meloun nebo dýně, ale lze využít i avokádo, papáju, velmi oblíbeným materiálem je i jablko. Ze
zeleniny pak mrkev, kedlubny, pórek, červená řepa. K vyřezávání se používají speciální dlátka a nožíky.
Program kurzu:
o jednoduché ozdoby a květy ze zeleniny - květy z ředkviček, pórku, mrkve ...
Vstupné je 50,- Kč a lístky si lze zakoupit na obecním úřadě v kanceláři č. 6. Zájemci, kteří se chtějí účastnit kurzu si
musí lístky zajistit před konáním akce!

Oslavy Dne seniorů
Ve čtvrtek 5. října 2017 se dobrý voják Švejk poslušně hlásí od 17.00 hodin v prostorách
místního kulturního sálu restaurace “ U Kahanu“, kde v rámci oslav Dne senioru, bude pod
jeho taktovkou probíhat "Švejkův Vintířovský c.k. ŠANTÁN". Bude pro Vás připraven bohatý
program, při kterém se jistě nebudete nudit. Budete mít možnost příjemně se pobavit
a zavzpomínat na doby minulé (mocnářství rakousko - uherské) s představitelem Haškova
dobrého vojáka Švejka, který sám na vše dohlédne, tak aby vše bylo fertig. K tanci i poslechu
zahraje kapela “DUO S HARMONIKOU“ Jirky Homolky.
Na akci Vás zve Kulturní komise obce Vintířov, jste všichni srdečně zváni.
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Zájezd do předvánoční Prahy, spojený s představením muzikálu „ MEFISTO“
V závěru roku 2017, dne 9. prosince pořádá obec Vintířov zájezd pro občany do slavnostně nazdobené a vánoční
atmosférou naladěné Prahy. Hlavní aktivitou je návštěva Paláce Hybernia v samém centru metropole v ulici Na
Příkopech, kde shlédneme divadelní představení velkolepě pojatého muzikálu MEFISTO.
Před představením se budeme mít možnost projít po aktuálních výstavách, nákupních
centrech a vánočních trzích.
Znovu prožít mládí? Proč ne? DOMLUVTE SE S ĎÁBLEM!
Cena zájezdu činí 250,- Kč na účastníka.
Přihlášky na uvedený kulturní zájezd se přijímají na našem obecním úřadě od 8.11.2017 od 15.30 hod.. Přihlaste se včas.
Veškeré podrobnější informace si můžete přečíst na webových stánkách obce a později z blížící se akcí, budete včas
informováni v informacích o dění v obci v měsíci listopad.
Všem účastníkům přejeme šťastnou cestu a pěkný zážitek.

Výstava obrazů
Již v minulých číslech občasníků jsme Vás informovali o výstavách pořádaných jedním s našich občanů a to panem Jiřím
Vavřičkou. Své obrazy již vystavoval v naší knihovně a později i v Domě dětí a mládeže v Chodově. V současné době
probíhá výstava jeho obrazů v Městské knihovně v Nové Roli, kde si máte možnost jeho nové malby opět prohlédnout.
Výstava je tematicky pojmenovaná „ Otevři oči, Dívej se“ a vystavované obrazy budou ke zhlédnutí do 13. října 2017.
Výstava je přístupná široké veřejnosti a to každé pondělí, úterý, čtvrtek v čase 10 -12, 13 – 18.30 hodin. Pan Vavřička je
velikým příkladem toho, že si člověk dokáže i přes nepřízeň osudu a důchodový věk splnit svá velká dětská přání
a veškerý volný čas věnovat tomu, co ho nejvíce baví a má rád. Velikou oporou v jeho malířské tvorbě mu je rodina.
Jsme velice rádi, že svým jménem prezentuje nejenom svou osobu, ale i místo v kterém trvale žije, což je naše obec.
Děkujeme a přejeme mnoho zdraví a mnoho inspirace pro svá nová díla.

Ocenění občanům obce
V letošním roce 2017 bylo uděleno čestné uznání našemu panu starostovi Jiřímu Ošeckému u
příležitosti jeho životního jubilea 70 narozenin. V závěru zasedání zastupitelstva obce dne
31.7.2017 byla panu starostovi předána skleněná pamětní plaketa s oceněním obce Vintířov za
celoživotní obětavý přístup k rozvoji obce mezi roky 1990 – 2017 a dále obdržel tubus, do kterého byl vložen pergamen
s čestným uznáním za zásluhy, které přispěly k rozvoji naší obce.
Původní text z předaného pergamenu:
Pane starosto, chtěli bychom Vám tímto velice poděkovat za vaši celoživotní práci, která je velkým
přínosem pro obec Vintířov. Svým pracovním nasazením, obětavou a tvrdou dřinou jste dokázal
vybudovat krásnou a moderní obec. Svými nápady jste ji přetvořil a zkrášlil tak, že kdo k nám
zavítá, nemůže uvěřit svým očím. Děkujeme za obrovskou podporu sportu a kultury v obci, za
rozvíjení společenského života a za zkrášlování životního prostředí.
Jsme velice hrdí, že máme a známe takového člověka, který svým lidským přístupem získal velkou
podporu občanů a měl tímto velikou šanci vybudovat to krásné, co kolem nás je.
Moc děkujeme a přejeme Vám do dalších let mnoho zdraví, spokojenosti a ještě spoustu nápadů.
S díky
Zastupitelstvo obce Vintířov
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Různé
Pronájem prostor sloužících podnikání
Obec Vintířov zveřejňuje na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000Sb. O obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr
pronajmout prostory sloužících podnikání v č.p. 182 o výměře cca 42,4 m2 (bývalá prodejna pečiva). Pronájem bude
uskutečněn pouze pro podnikání s živnostenským listem. Prostory mohou být předány do užívání v polovině měsíce října
nebo začátkem listopadu. Nájem je 20,- Kč/m2, měsíčně a vratná kauce na pronájem tohoto prostoru je 10 000,- Kč.
Případné další informace Vám budou poskytnuty na Obecním úřadě Vintířov, 1. patro, číslo dveří 6.
Podmínky a podklady pro výběrové řízení:
 živnostenský list k provozování dané činnosti
 čestné prohlášení bezdlužnosti obci a státu
 podnikatelský záměr (popis a rozsah posk. služeb)
 výpis dosavadní činnost v dané činnosti
Své nabídky a vyjádření můžete odevzdat nejpozději dne 6.10.2017 na adresu: Obecní úřad Vintířov, Vintířov 62,
357 35 Chodov

„VINTÍŘOVÁCI SPOLU aneb Setkání generací“, která
nás stála hodně práce a úsilí, ale její výsledek z našeho
pohledu stál za to. Naše pozvání k utkání se starou
gardou Baníku přijala Amfora Praha, tým složený
z herců, zpěváků, bývalých fotbalových reprezentantů
a dalších známých osobností vedený panem Petrem
Salavou. Utkání mělo charitativní podtext, neboť jsme
se rozhodli výtěžek ze vstupného věnovat Dennímu
stacionáři Mateřídouška v Chodově.
Po prvotním nápadu a oslovení Amfory jsme čekali na
její odpověď. Když k nám dorazila kladná odezva ze
strany Amfory, začali jsme kamínek po kamínku skládat
mozaiku celé akce tak, aby se líbila všem, počínaje
aktéry utkání až po posledního návštěvníka. Důležité
bylo počasí, které k nám bylo přívětivé a pak už nám
nezbývalo nic jiného než doufat, že se lidé z naší obce i
blízkého okolí přijdou podívat, pobavit a strávit
příjemný den na našem hřišti. 500 platících diváků a
kladné ohlasy našich hostů z Prahy i z řad diváků byly
odměnou pro nás všechny, kteří jsme tuto akci
zajišťovali. Výtěžek ze vstupného 25 000,- Kč pro
chodovskou Mateřídoušku pak třešničkou na dortu naší
práce. Samotné utkání staré gardy Baníku a Amfory
Praha hrané v přátelské atmosféře přineslo 12 hezkých
gólů a řadu dalších momentů, které pobavily všechny
přítomné. Výsledek utkání nebyl až tak důležitý
( Amfora vyhrála 7:5 ), smysl a cíl celé akce ano.
Po utkání pokračovala zábava – atrakcemi pro naše
nejmenší a občerstvením a hudebním doprovodem
skupiny Sympaťáci pro dospěláky. Byl to příjemně
strávený den – díky za něj.
Závěrem bych chtěl ještě jednou poděkovat všem, kteří
přiložili ruku k dílu. Nebudu jmenovat, abych na
někoho nezapomněl, ale každý, kdo se přičinil ví, že
toto poděkování patří právě jemu. Děkuji!

Týden bez úklidu
Milí spoluobčané, velice nás trápí neustále se tvořící
nepořádek, hlavně mezi panelovými domy na sídlišti
a v odpočinkových místech po obci. Mnoho našich
občanů si navyklo, že tu máme tech. služby a ty
v případě nepořádku vše každodenně uklidí. Ano,
technické služby v naší obci opravdu máme, ale není
jejich hlavní činností uklízet nepořádek, který někteří
občané vytvářejí cíleně a nejspíše z toho mají i takový
příjemný pocit. Jinak si to nelze ani vysvětlit. Pro
občany, kteří to nepostřehli, máme v naší obci dva
sběrné dvory. Tyto dvory jsou pravidelně otevřené a lze
v nich odložit odpady, které nelze jen tak pohodit
k popelnicím. Pokud by se shora zmíněné lokality
pravidelně neuklízely, kdoví jak by to tu u nás
vypadalo. Jednání těchto občanů (lze-li je takto nazvat)
se zkrátka nedá pochopit, chtějí snad žít mezi odpady?
Kde se vlastně narodili, kde to takhle viděli, je to snad
normální? V týdnu mezi 28.8 – 1.9. 2017 se úmyslně
neprováděl úklid v těchto místech a bylo to opravdu
hodně vidět. O této akci byli vyrozuměni předsedové
SVJ, tak aby v případě potřeby mohli reagovat na
případné reakce ze strany občanů. Chápeme, že je to
nepříjemné a to hlavně pro slušné lidi, ale snad se
někdo, jak se říká, chytl za nos. Kdyby alespoň jeden,
byla by to nějaká výhra. Zkrátka a dobře, je to boj, jako
s větrnými mlýny. Zároveň velice děkujeme občanům,
že to vydrželi a budeme si do budoucna přát, aby se vše
zlepšilo. Mnoho lidí, o kterých tu shora píšeme, bohužel
naše sdělení nečtou. Ale pokud ho budou číst, třeba
pochopí a něco se změní v jejich chování.
VINTÍŘOVÁCI SPOLU aneb SETKÁNÍ
GENERACÍ
Na sobotu 1. července jsme si připravili k 70. výročí
vzniku
TJ
Baník
Vintířov
akci
nazvanou

Pavel Vašek, sekretář TJ Baník Vintířov
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Rozpis fotbalových zápasů TJ Baník Vintířov podzimního kola

Kolo
4.

Datum
16.9.

I. A Třída - Podzim 2017
Den Hodina
Zápas
SO
16:30
B. Vintířov - 1.FC Karlovy Vary

5.

23.9.

SO

14:00

Baník Habartov - B. Vintířov

6.

30.9.

SO

16:00

B. Vintířov - FK Nová Role

7.

8.10.

NE

15:00

8.

14.10.

SO

15:30

9.

21.10.

SO

10:30

FK Loket - B. Vintířov
B. Vintířov - Spartak Hor.
Slavkov
FK Ostrov "B" - B. Vintířov

10.

28.10.

SO

14:30

11.

14.11.

SO

14:00

OPMP - Podzim 2017
Hodina
Zápas

Kolo

Datum

Den

4.

17.9.

NE

10:00

Baník Kr. Poříčí - B. Vintířov

5.

22.9.

PÁ

16:30

13.

28.9.

ČT

16:30

B. Vintířov - Kraslice/Rotava
B. Vintířov - SK Dolní
Rychnov

6.

VOLNO

7.

6.10.

PÁ

16:30

B. Vintířov - Baník Bukovany

8.

14.10.

SO

12:00

BU Nové Sedlo - B. Vintířov

B. Vintířov - EP Merklín

9.

20.10.

PÁ

16:30

B. Vintířov - FK Loket

Rozvoj Trstěnice - B. Vintířov

10.

27.10.

PÁ

16:30

Sokol Citice - B. Vintířov

11.

3.11.

PÁ

16:30

B. Vintířov - Olympie Březová

LETNÍ POHÁR MUŽŮ V KOPANÉ 2017
V sobotu 29. července se konal druhý ročník „Letního poháru“ v kopané mužů. Turnaje se zúčastnila čtveřice týmů, pro
které to byla prověrka připravenosti na novou sezónu. Vedle domácího Baníku přijaly pozvání Spartak Chodov, Baník
Královské Poříčí a Sokol Citice. Hlavně pro náš tým to byla cenná konfrontace, neboť všechny tři pozvané týmy hrají
krajský přebor. Oproti minulému roku jsme změnili hrací systém turnaje a všechna mužstva se střetla každý s každým
v utkáních hraných na jednou 45 minut. Po každém utkání se kopaly penalty. Z turnaje nakonec vyšel vítězně Spartak
Chodov, který tak obhájil vítězství z minulého roku. Na druhém místě skončil Baník Královské Poříčí, 3. místo patřilo
našemu domácímu Baníku a tabulku turnaje uzavřel na 4. místě tým Sokola Citice. Celý turnaj splnil svůj účel a byl
k vidění hezký fotbal, o který se postarala všechna mužstva. Poháry za umístění předali předseda TJ Baník Petr Vystrčil
a starosta obce Jiří Ošecký. Všem se turnaj líbil a věřím, že se příští rok opět potkáme na třetím ročníku „Letního
poháru“.
Pavel Vašek, sekretář TJ Baník Vintířov

Rozpis rozlosování stolních tenistů TJ Baník Vintířov
Rozlosování okresního přeboru družstev

Rozlosování okresního přeboru družstev

Baník Vintířov B (rok 2017)

Baník Vintířov C (rok 2017)

ST

04.10.17

17:00

Vintířov B

Vintířov C

ST

04.10.17

17:00

Vintířov B

Vintířov C

PÁ

13.10.17

18:00

Kynšperk C

Vintířov B

ST

18.10.17

17:00

Vintířov C

Kynšperk C

ST

18.10.17

17:00

Vintířov B

Sokolov C

ČT

02.11.17

17:30

Sokolov C

Vintířov C

ST

01.11.17

17:00

H. Slavkov C

Vintířov B

ST

08.11.17

17:00

Vintířov C

H. Slavkov C

ST

08.11.17

17:00

Vintířov B

Chodov E

ČT

23.11.17

16:30

Chodov E

Vintířov C

ST

22.11.17

17:00

Bukovany A

Vintířov B

ST

29.11.17

17:00

Vintířov C

Bukovany A

ST

29.11.17

17:00

Vintířov B

Bukovany B

ST

06.12.17

17:00

Bukovany B

Vintířov C

ST

06.12.17

17:00

H. Slavkov B

Vintířov B

ST

13.12.17

17:00

Vintířov C

H. Slavkov B

Dne 1.10.2017 od 9.00 hodin se odehraje turnaj v kategorii mladší žáci ve Sportovní hale Vintířov. Těšíme se na Vaší
podporu. Jste všichni zváni.

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