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prosinec 2015                                                                      č.  91

Ze zasedání Zastupitelstva obce

14. září 2015
 Kontrola usnesení z minulých zasedání 

Zastupitelstva obce.
 Informace starosty obce o práci ZO a OÚ mezi 

zasedáními.
 Stav a průběh akcí pro rok 2015 a příprava akcí na 

roky další.
 Informace o přípravě kulturních akcí na měsíce     

09 – 12/2015.
 Rozbor hospodaření obce za I. pololetí 2015 a 

příprava návrhu rozpočtu na rok 2016.
 Hodnocení společného volebního programu na roky 

2014 – 2018 po prvním roce
   Různé:

 Informace o práci MěPolicie Chodov v obci za 
měsíc srpen 2015 – viz svodka

 12.10.2015 v 10.00 hod. setkání s poslankyní za 
ČSSD paní Markétou Wernerovou na našem OÚ

 žádost pana Demela Petra, Vintířov 19, na odprodej 
části pozemku na pozemkové parcele 427/2, kde se 
jedná o cca 150 m2 pozemku, který dlouhodobě 
jmenovaný užívá – ZO nemá námitek a s tímto 
záměrem souhlasí

 otázka kontroly stavby chodníku k čp.179 – MMR, 
dotace 1 mil. Kč – na vědomí dopis z MMR, že 
kontrola nezjistila žádné vady a nedostatky

 zastupitelům dáno na vědomí, že v čp.24 v bytě 
pana Noáka, je vadný plynový kotel, který 
vyžaduje výměnu

 vyřešit pozemek 512/1 /zahrádka Bláhová, Zuléger 
/– ZO souhlasí s přidělením uvedeným žadatelům 
za předpokladu s tím, že bude pozemek žadateli 
oplocen a využíván

 ZO dalo předběžný souhlas s odkoupením pozemku 
č.441/1 od PK Ústí nad Labem

 ZO souhlasí se sponzorským darem 2 000,- Kč pro 
kynology ze Staré Chodovské

 diskutována a zvažována otázka zhotovení 
miniatury lipnického kostela a umístění zvonu 
z bývalé obce Lipnice v případě, že přejde do 
vlastnictví obce

12. říjen 2015
 Kontrola usnesení z minulých zasedání 

Zastupitelstva obce.
 Informace starosty obce o práci ZO a OÚ mezi 

zasedáními.
 Stav a průběh akcí pro rok 2015 a příprava akcí na 

roky další.
 Informace o přípravě kulturních akcí na měsíce     

09 – 12/2015.
 Příprava návrhu rozpočtu na rok 2016.
 Projednání a schválení nového ÚP obce Vintířov.

  Různé:
 informace o práci MěPolicie Chodov v obci za měsíc 

září 2015 – viz svodka
 9.11.2015 v 10.00 hod. setkání s poslankyní za 

ČSSD paní Markétou Wernerovou na našem OÚ
 manželé Šmídovi – žádost o prominutí měsíčního 

pronájmu za bar v SC z důvodu nařízení dovolené, v 
trvání 25 pracovních dnů, ZO souhlasí – hlasování –
6 pro, 1 proti, 4 se zdrželi

 odvoz NO z obce ve čtvrtek 15.10.2015 od        
15.00 hod. z obvyklých míst v obci firmou 
Sokolovská skládková s.r.o. / bude ještě 
prezentováno místním rozhlasem /

 vyúčtování příspěvku speciální školy Chodov –
zájezd do Lokte a nákup školních pomůcek

 úprava odpisového plánu MŠ Vintířov na rok 2015 –
celkem roční odpis 223 201,- Kč

 HZS Karlovarského kraje – v neděli 18.10.2015 
pořádá cvičení LUXOR  2015 v areálu HZS, kterého 
se zúčastní i jednotka naší obce a starosta pan 
Ošecký

 dopis radního kraje Ing. Janische, ve vztahu 
k projektům Místních akčních plánů ve vztahu k MŠ 
a ZŠ v naší obci – možnost dosáhnout na drobné 
dotace z ROP

 děkovný dopis pana Hesse, tvůrce baby boxů, za 
příspěvek obce na tato zařízení
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 navýšení rozpočtu MŠ Vintířov o 450 563,- Kč –
důvod neplánované opravy

 opravy silnic – dopis radního kraje pana Pánika 
probrán a dán na vědomí přítomným

 informace o VH Sokolovské skládkové s.r.o., která 
se bude konat dne 27.10.2015

 schválení ÚP obce Vintířov / viz samostatný bod 
zápisu /

 projednána otázka ukončení nájemní smlouvy 
nebytových prostor ve zdravotním středisku –
čp.169, stávajícím nájemcem paní Danou 
Tomáškovou, U Porcelánky 230, Chodov, ke dni 
30.11.2015  ZO bere na vědomí

 žádost MDDr. Petry Tomáškové, U Porcelánky 230, 
Chodov, o pronájem nebytových prostor zubní 
laboratoře v čp.169, za účelem zachování stávající 
činnosti – ZO jednohlasně souhlasí po splnění 
zákonem stanovených povinností

 žádost ředitelky MŠ o schválení dovolené v MŠ od 
21.12. – 31.12.2015 - ZO souhlasí jednohlasně na 
základě souhlasu rodičů dětí MŠ

 starosta pan Ošecký dal na vědomí přítomným 
odměňování, v rámci stanoveného ročního rozpočtu, 
pro místní jednotku SDH, která je zařazena již od 
měsíce května 2015 v kategorii JPO III a je zde 
stanovena povinnost držet služby

 stav pasportu chodníků a komunikací obce popsala 
tajemnice paní Picková, která dokončí 
připomínkování s panem Liborem Češkou do konce 
měsíce října 

 omalovánky EPA – ZO nesouhlasí a dle prohlášení 
paní Mgr. Šimkové ze ZŠ. je prospěšnější prevenci 
kriminality řešit přednáškami ve školských 
zařízeních a proto nebyl dar přiznán

 dořešit pozemky / Zuléger, Bláhová, Kocourkovi / 

9. listopad 2015
 Kontrola usnesení z minulých zasedání 

Zastupitelstva obce.
 Informace starosty obce o práci ZO a OÚ mezi 

zasedáními.
 Stav a průběh akcí pro rok 2015, akce na rok 2016 a 

příprava akcí na roky další.
 Projednání rozboru hospodaření za 01-09/2015, 

návrh rozpočtu na rok 2016.
 Plán kulturních akcí na měsíce 11 – 12/2015, plán 

kulturních akcí na rok 2016.
 Setkání s poslankyní za ČSSD paní Markétou 

Wernerovou.
 Plán starosty obce k inventarizaci majetku obce 

k 31.12.2015.
   Různé:

 informace o práci MěPolicie Chodov v obci za měsíc 
říjen 2015 – viz svodka

 na 10.00 hod. setkání s poslankyní za ČSSD paní 
Markétou Wernerovou na našem OÚ

 odvoz NO z obce se uskutečnil ve čtvrtek 
15.10.2015 od 15.00 hod. z obvyklých míst v obci 
firmou Sokolovská skládková s.r.o. 

 HZS Karlovarského kraje – v neděli 18.10.2015 
pořádal cvičení LUXOR  2015 v areálu HZS, 
kterého se zúčastnila i jednotka SDH naší obce a 
starosta pan Ošecký

 informace o VH Sokolovské skládkové s.r.o., která 
se konala dne 27.10.2015

 stav pasportu chodníků a komunikací obce popsala 
tajemnice paní Picková, která dokončí 
připomínkování s panem Liborem Češkou  

 otázka propadlé cesty a chodníku v lesní ulici –
projednáno s městem Chodov

 otázka reklamy SC Vintířov v karlovarské hokejové 
hale – ZO souhlasí

 hospodaření PO MŠ a ZŠ za 1-9/2015 vzato na 
vědomí a podrobně bude vše probráno v lednu 2016

 ředitelské volno ZŠ Vintířov  na 16.11.2015 – ZO 
nemá námitek

 poděkování manželů Krejčových za dary a návštěvu 
členů SPOZ a zástupců obce, při příležitosti 
životního jubilea 

 výsledky měření emisí v souladu s POPD LOM Jiří 
2020

 odpuštění dluhu Sokolova mikroregionu Sokolov -  
východ – informace ze dne 6.11.2015

 probrán návrh změny přednosti v jízdě na silnici 
II/181 při vjezdu do obce – zatím neodsouhlaseno

 návrh na předávání různých obecních ocenění při 
veřejných akcích a ne doma u jubilantů

 odsouhlasena smlouva o zřízení věcného 
břemeneč.IP-12-0002296/001 – ĆEZ 

 souhlas ZO k pronájmu části nebytových prostor 
v čp.169 MDDr. Tomáškové

 souhlas se splacením dluhu na nájemném části 
nebytových prostor v čp.169, do 31.12.2015 

 účast starosty obce pana Jiřího Ošeckého na VH 
VSMOS a Sokolovské vodárenské s.r.o. dne 
18.12.2015 na Březové, v případě že nebude moci, 
nahradí jej místostarosta Marek Choc

 kupní smlouva č.9415002623/190884 na prodej 
vybudovaného plynárenského zařízení na II.etapě 
výstavby RD – ZO souhlasí

11. prosinec
 Kontrola usnesení z minulých zasedání ZO
 Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi 

zasedáními
 Stav a průběh akcí v obci v roce 2015, akce pro rok 

2016 a příprava akcí na další roky
 Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2016
 Vyhodnocení užití státních dotací a dotací od KK 

v roce 2015
 Stanovení počtu pracovníků obce a OÚ pro rok 

2016, stanovení mzdových fondů pro rok 2016
 Kulturní akce v měsíci 12/2015 a schválení plánu

kulturních akcí na rok 2016
 Zhodnocení činnosti ZO a OÚ za rok 2015, 

zhodnocení spolupráce s firmami
   Různé:

 dne 18.12.2015 se bude konat  v Březové od           
9.3 0 hod. VH VSMOS a SOK Vodárenské s.r.o., na 
kterou ZO delegovalo starostu, dle dodaných 
podkladů k jednání

 dne 15.12.2015 se bude konat jednání rady 
mikroregionu Sokolov - východ na MěÚ Sokolov 
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 odsouhlaseny odměny pro ředitelky ZŠ a MŠ 
z prostředků Karlovarského kraje tak, jak bylo 
ředitelkami předloženo

 projednán a jednohlasně odsouhlasen návrh rozpočtu 
Knihovny Sokolov ve výši 26 000,- Kč pro rok 2016

 na návrh starosty a  ve spolupráci s matrikou  MěÚ 
Chodov, byly odsouhlaseny termíny oddávání v naší 
obci pro rok 2016

 odstávka dodávky tepla ze Vřesové v roce 2016 se 
neuskuteční 

 Informace starosty k činnosti KOS
 pan Lisý -  smlouva na rok 2016 – právní dokumenty 

– prodloužení smlouvy na rok 2016 – ZO souhlasí a 
pověřuje starostu podpisem smlouvy

 Informace od ředitele CHOTES s.r.o., Chodov, že 
cena za odvoz odpadu pro rok 2016 zůstává v úrovni 
roku 2015 

 Informace ze ZŠ – 17.12.2015 – předvánoční večer 
pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče, 13.1.2016 –
den otevřených dveří od 8.00 do 16.00 a 27.1.2016 –
zápis dětí do 1. ročníku od 13.00 do 16.30 

 Otázka dalších 2 ks interaktivních tabulí do 
zbývajících tříd ZŠ – celková cena obou tabulí je cca 
111 tis. Kč ZO souhlasí

 Informace o činnosti MěPolicie Chodov na katastru 
obce v měsíci 11 /2015

 Schválení rozpočtových změn tak, jak přednesla 
tajemnice paní Picková

 Žádost o dar speciální školy Chodov na školní výuku
– souhlas ZO s částkou 4 000 Kč

 Žádosti spolku DROSERA Bublava, svazu 
postižených civilizačními chorobami Sokolov o 
sponzorské dary a střediska výchovné péče Karlovy 
Vary – ZO souhlasí á 2 000,- Kč 

 Odpověď na otázku využití místního koeficientu
 sponzorský dar ve výši 500,- Kč – fond ohrožených 

dětí
 Starosta připomenul inventarizaci majetku obce 

k 31.12.2015
 Balíčky k vánocům pro důchodce v hodnotě         

300,- Kč/ viz usnesení z 01/2015/

 Dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 
zahájeno auditorem ing.Grossem z Karlových Varů –
viz zápis z 30.11.2015

 Záznam z jednání starostů obcí ORP Sokolov a 
radním KK pro ŽP ing.Horou

 Otázka odkoupení  pozemků Kocourkových, 
Rosenkrancových, Mojžíšových , Střelcových – viz 
připravené smlouvy zahrnout do usnesení

 Kalkulace ceny tepla od Vintířovské teplárenské 
s.r.o. pro rok 2016, činí 494,29 Kč/Gj, nákupní cena 
od SU a.s. Sokolov činí včetně DPH 294,20 Kč/Gj /v 
loňském roce 280,44/

 Nové Sedlo – smlouva na poskytování hasičských 
služeb naší jednotkou SDH/možná i Tatrovice/

 nájemník bytu v čp.179 – splátkový kalendář dluhu 
na nájemném 14 061 Kč – splátky po 2 000,- Kč od 
prosince 2015, ostatní projednávaní dlužníci splatí 
vše do konce letošního roku

 Žádost paní Ireny Novotné na převod nájemní 
smlouvy na zahrádku po zemřelém manželovi na její 
jméno – ZO souhlasí

 od kraje, na odbornou přípravu pro jednotku SDH, 
viz veřejnoprávní neinvestiční dotace ve výši 3 200,-
viz smlouva

 změna výpůjčních dnů v místní knihovně na úterý a 
čtvrtek od 15.30 do 18.30, soboty nadále zůstávají od 
9.00 do 12.00

 odsouhlasena změna organizačního řádu OÚ tak, jak 
předložila tajemnice paní Picková

 informace starosty údržbě travnatých hřišť na rok 
2016 a o dodávce bezpečnostních branek 5x2m pro 
žáky TJ Baník od firmy EUROGREEN

 otázka změny smlouvy o pronájmu majetku mezi 
obcí Vintířov a Vintířovskou majetkovou a 
teplárenskou, s.r.o. – ZO souhlasí

 informace o zhodnocení nákupu dluhopisů, které 
jsme nakoupili jako obec v závěru roku 2012

 zrušení nájemních smluv z důvodů dluhů na 
pronájem pozemků na p.p.č.77/1 a 2, a p.p.č. 516,
517, 79 a 81 v k.ú. Vintířova u Sokolova/ paní 
Kunštárová a Tóht/

                    Zastupitelé projednali a schválili rozpočet na rok 2016

Předseda finančního výboru pan Zápotocký přednesl přítomným návrh vyrovnaného rozpočtu na rok 2016. Uvedený 
rozpočet byl tvořen již od měsíce srpna, kdy byl poprvé předložen Finančním výborem Zastupitelstvu obce k diskuzi. 
V měsíci říjnu a listopadu byl znovu projednáván ve Finančním výboru a ZO. Připravený návrh byl vyvěšen na úřední 
desky obce k diskuzi veřejnosti dne 12.11.2015 a sejmut byl 11.12.2015. V uvedené době nebyly zaznamenány námitky 
nebo připomínky ze strany veřejnosti. Návrh vyrovnaného rozpočtu pro rok 2016 činí ve výdajích i příjmech 45 720 
000.-  Kč. Zastupitelům přiblížil pan Zápotocký a starosta obce pan Ošecký i rozbor potřeby finančních prostředků na 
nové investice v roce 2016 a zdůraznili, že do příjmů rozpočtu budou zapojeny prostředky z minulých let ve výši 
23 160 000.- Kč. Největší objem potřebných prostředků bude zapotřebí pro výstavbu  6.etapy RD  a dále potom na nákup 
nového hasičského vozu. Do rozpočtu jsou proto zapojeny prostředky z hospodaření v minulých letech. Rozpočet na rok 
2016 byl po krátké diskuzi jednohlasně schválen. Taktéž se zastupitelé vyjádřili k návrhu rozpočtu a rozpočtovému 
výhledu mikroregionu Sokolov - východ, kde nebylo připomínek a zastupitelé doporučují tyto návrhy radou 
mikroregionu schválit.
                                                                                                                                           Jiří Ošecký, starosta obce                                       
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   Akce, které se provedly v roce 2015 na údržbě a opravách objektů obce, 
zpracování PD.

1. Příprava území pro výstavbu RD – 6.etapa – jedná se o prostor naproti již vybudované 5.etapě pod požární nádrží 
na místní vodárně, kde vznikne 15 parcel pro výstavbu RD. Akce je projekčně zpracovává. Předpokládané náklady by 
měly činit cca 12 mil.Kč.  V době  12/2015 – 03/2016 vyřízení ÚŘ, stav. povolení a výběr zhotovitele, realizace stavby 
v 04 - 08/2016. Náklady na PD činily včetně DPH 314 358 .- Kč.
2. Výměna kanalizačních poklopů na místní komunikaci od čp.62 k čp.99 – jedná se o 30 ks stávajících poklopů, 
které  je zapotřebí z důvodu opotřebení vyměnit. Předpokládané náklady výměny včetně oprav komunikace by měly činit 
cca 150 tis. Kč a náklady by měly jít za vodohospodářskou společností. Započetí, po nejnovější dohodě s ing.Urbanem,  
v průběhu roku 2016.
3. Zhotovení víceúčelového elektrorozvaděče, který by napájel kulturní akce v obci – z úsporných důvodů bude 
využito již měřeného místa v místní ZŠ. Předpokládané náklady na zhotovení by měly činit cca 0,1 mil. Kč. Záležitost 
vyřešena místostarostou M. Chocem a vše bude sloužit svému účelu za minimální náklady 30 tis.Kč.
4. Chodník od redukční stanice plynu k 5.etapě vystavěných RD -  akce zrealizována v průběhu 09/2015 a v počátku 
10/2015 s pomocí místních TS a SU a.s.Sokolov, divize Těžba, nákladem 119 385.- Kč.
5. Pomníky v obci dle zpracované dokumentace – jedná se o pomník padlých ve světových válkách, který stojí vedle 
budovy OÚ, dále o pomník na pozemku u výjezdu z obce, po levé straně směrem na Chodov na kterém se ještě pracuje.
Realizace prvně jmenovaného pomníku, proběhla v 08-11/2015 firmou restaurátora pana Pavlíka z Ostrova nákladem 
250 374.- Kč. Stávající betonovou dlažbu kolem pomníku u OÚ, jsme nahradili kamennou dlažbou a to i před budovou 
celého Obecního úřadu. Toto  akci prodražilo a náklady na předláždění celého prostoru před OÚ včetně dlažby kolem 
pomníku činily 290 256.- Kč.
6. Modernizace domovních stanic ve vytápěných objektech, měření TUV na patách objektů a výměna potrubí 
TUV pod objekty 158 – 163 a 172 - 175 – pokračovat v modernizaci VS a DS v rámci platné legislativy, provést 
výměnu potrubí TUV pod výše uvedenými objekty, osadit a zprovoznit v průběhu odstávky kombinátu Vřesová v měsíci 
červenci 2015 měřiče TUV SCALAR ve všech objektech SVJ. Vše bylo domluveno s firmou MARKO Kočický, která se 
v naší obci zabývá dlouhodobě odečty a firmou našeho zaměstnance pana Kopřivy, který se v obci stará o provoz VS, 
rozvody tepla a TUV. V současné době jsou již navržené práce hotové a zvládly se v odstávce kombinátu Vřesová v době 
od 6. do 17.7.2015 . Objednávky na tyto akce vystavila Vintířovská majetková a teplárenská s.r.o. a celkové náklady na 
uvedené opravy činily 855.447.- Kč včetně DPH. Taktéž byla vyměněna část potrubního vedení ve VS.
7. Propojení požeráku na požární nádrži do dešťové kanalizace V a K K . Vary – vybudování šachty a propojení 
cca 50 m kanalizace do již vybudované šachty uvedené firmy – předpokládané náklady cca 0,25 mil. Kč.  Při zkoumání 
jsme došli k tomu, že požerák netěsní a v okamžiku propojení do kanalizace by došlo k vypuštění rybníka. Záležitost byla 
konzultována s provádějící firmou JML Sokolov, která již má na akci hotové všechny práce a chybí zde pouze osazení 
propojovací šachty. Po konzultaci při kontrolním dnu dne 17.6.2015 bylo rozhodnuto, že osazení šachty a propojení bude 
provedeno až v měsíci říjnu 2015, protože se bude muset alespoň částečně vypustit nádrž kvůli tlaku, který způsobuje 
stávající hladina vody a hrozí zde nebezpečí protržení a neřízeného vypuštění nádrže. V tomto smyslu byl i vypracován 
dodatek ke smlouvě se změnou termínu dokončení akce tak, jak ZO na svém zasedání 22.6.2015 rozhodlo. Akce se 
dokončila v závěru10/2015.  
8. Příprava pro úpravy  mokřadu  na p.p.č. 473 – postupné vypuštění, aby se zde ve spolupráci s SU a.s.,p.n. Sokolov 
mohlo zahájit čištění uvedené plochy. V měsíci dubnu byla akce zahájena a v současné době je zhotovena odvodňovací 
rýha jejíž náklady činily 20 000.- Kč.
9. Zhotovení PD na úpravy kolem požární nádrže na vodárně – zatím ve stádiu příprav – provádí BP Ostrov. 
Předložena studie záměru, nutno posoudit a připravit co dále.
10. Oprava fasády výměníkové stanice na sídlišti – provedla firma pana Popely z Chebu, která celkovým nákladem 
425 647.- Kč nabídla nejnižší cenu ze tří uchazečů.
11. Realizace nového odvětrání kuchyně v MŠ, nákup nové myčky nádobí a oprava kanalizace ve třídě -
zpracovaná je nabídka a tato byla objednána v rámci údržby, cena včetně zednických a elektro prací by neměla 
přesáhnout 200 tis. Kč. Zrealizováno v době prázdnin MŠ nákladem 152 733.- Kč a vše slouží svému účelu. Objednávky 
na tyto akce vystavila ředitelka MŠ.
12. Plynový  kotel na topení a ohřev TUV ve fotbalových kabinách a stavební úpravy mládežnických kabin -  na 
základě poslední revizní zprávy plynařů je stávající kotel na hraně životnosti . Akce je dokončena zčásti a náklady na 
ohřev TUV a topení v kabinách  vyšly na 82 906.- Kč. Stavební práce v dětských kabinách, garáži a kabinách hostů se 
dodělají do konce roku předpokládaným nákladem cca 450 tis.Kč.
13. Vymalování tělocvičny v MŠ – tělocvična se už nejméně 10 let nemalovala a bylo zapotřebí i odstranit pavučiny po 
bocích. Bylo nutné opravit i část palubek zejména na stropě, opravit otevírání oken a opravit stávající osvětlení.  
Vysoutěžená cena ze dne 17.6.2015 je 303 132,59.- Kč a akci  zrealizovala firma pana Karla Popely z Chebu, která ze 
třech oslovených firem podala nejnižší cenovou nabídku .
14. Otázka vodárny, turistických tras, cyklostezek a odpočinkových míst – 23.4. a 2.12.2015 proběhlo jednání se 
starostou města Chodova na našem OÚ a následná pochůzka a projížďka po vodárně po zájmových úsecích. Domluvené 
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záležitosti budou projekčně zpracovány a poté předloženy ke konzultaci. Zatím se v této záležitosti nic dalšího neudálo. 
V akci bude pokračováno v příštím roce.
15. Oprava předzahrádek u polyfunkčních domů – je zpracována nabídka na venkovní předzahrádky, kde se vše dá do 
plastů. Vnitřní předzahrádky byly opraveny vlastními silami TS obce a venkovní byly zhotovené z plastových lišt. 
Náklady činí 140.076.- Kč včetně DPH a akci prováděla firma LAJKA  s.r.o. z Kynšperka, která ze třech oslovených 
firem podala nejnižší nabídku. Vše bylo dokončeno v polovině 09/2015 a předzahrádky slouží svému účelu. 
16. Pojízdné podium pro kulturní akce v obci – hledá se nejvhodnější nabídka a vše je zatím ve stádiu příprav.
17. Nátěry venkovního obložení Sportovního centra – v rámci údržby bylo nutné udělat, vysoutěžené náklady 
86 019,40.- Kč. Akci provedla firma pana Karla Popely z Chebu, která ze třech oslovených firem podala nejnižší 
nabídku.
18. Venkovní fitness souprava do lesoparku – zrealizováno firmou COLMEX dne 2.7.2015 na místě bývalého hřiště na 
petanqe. Náklady akce činily včetně DPH 195 485.- Kč a souprava je prozatím veřejností využívána.
19. Oprava svítidel v místní tělocvičně v MŠ – opravu provedl místostarosta pan Choc dle požadavku vedení TJ Baník, 
oddílu stolního tenisu. Celkové náklady činily 22 737.- Kč.
20. Nutné opravy a vymalování předsálí místního kulturního sálu – v rámci údržby provedeno vymalování, oprava 
dveří, zhotovení lavičky a drobné úpravy kolem baru celkovými náklady 41 978.- Kč.
21. Pasport místních komunikací a chodníků – provádí se a vše je v současné době na posouzení u dopravní policie 
ČR.
22. Reklamace nátěrů na víceúčelovém hřišti pod zahrádkami – reklamace byla odstraněna a byl i opakovaně 
proveden po dvou letech nátěr venkovních prvků jak dřevěných, tak ocelových.
23. Střecha na skladu a garáži u čp.179 – provedeno v závěru roku nákladem 104 805.- Kč včetně DPH.

   Některé uvedené akce byly oproti původnímu řešení přepracovány a doplněny. Zrealizované opravy majetku obce byly 
provedeny finančním nákladem, který přesáhnul celkem 4 mil. Kč. 

Vintířov 9.12.2015                                                                                                            Jiří Ošecký, starosta obce

                                                                                                                            

   Návrh akcí pro rok 2016 

1. Úprava plochy u kabin fotbalového hřiště + uzavření zadní části hřiště – upravit a případně zvážit výstavbu 
pevného nebo mobilního víceúčelového pódia pro pořádání kulturních akcí v obci. Předpokládané náklady cca 1 
mil. Kč.

2. Pokračovat v modernizaci vybavení TS – využívat moderních strojů pro tuto činnost.
3. Osvětlení plochy spodního hřiště u potoka dle zpracovaných variant – jedná se o víceúčelové hřiště, které se 

v současné době využívá jako tréninkové a jsou zde pořádány různé kulturní akce, předpokládané náklady cca 1,7 
mil. Kč. Akci to chce ještě probrat a zvážit, zda ji budeme realizovat tak, jak je navržena nebo v levnější variantě, 
případně vůbec.

4. Zpracovat studii ozelenění obce – kontrola stávajících dřevin v zastavěné části obce, navrhnout nové řešení 
výsadby a případná likvidace nebezpečných stromů.

5. Úprava prostoru kolem požární nádrže na vodárně – úprava by měla spočívat ve smýcení vytipované stávající 
zeleně a úpravě břehů kolem celé nádrže, zhotovit zde odpočinková místa s možností posezení. V současné době se 
zpracovává PD. Předpokládané náklady cca 2,5 mil. Kč.

6. Realizace 6.etapy výstavby RD – předpokládané náklady cca 12 mil. Kč.
7. Vybudování přípojky vodovodu pro výstavbu RD na parcelách 475,288/2 v k. ú. Vintířov – akce z roku 2015-

viz PD z 10/2015 – vyřizuje se ÚŘ a stavební povolení, zásobovat vodou by se mohlo až 16 RD a předběžné 
náklady by měly být cca 0,9 mil. Kč.

8. Vymalování objektu místní ZŠ, zednické úpravy trhlin a kompletní rekonstrukce topení. Dokumentaci 
zpracovat  v zimním období. Předpokládané náklady kolem 1 mil. Kč. Akce zřejmě nebude v takovém objemu, jak 
bylo původně plánováno.

9. Rekonstrukce topení v MŠ /zpracování dokumentace v zimním období/. Předpokládané náklady kolem0,4 mil. 
Kč. Akce zřejmě nebude v takovém objemu, jak bylo původně plánováno.

10. Nákup hasičského vozu s využitím dotace kraje pokud to půjde. Vybrat a domluvit typ vozidla. Předpokládané 
náklady 8 - 9 mil. Kč.

11. Zpracování dokumentace pro přestavbu objektu č.p.179, aby se vše dalo v roce 2017 zrealizovat. 
Předpokládané náklady cca 300 tis. Kč.

Uvedené akce by nasčítaně měly dělat cca 28,9 mil.Kč.

        Ve Vintířově 2.12.2015                                                                                         Jiří Ošecký, starosta obce
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Rozboru hospodaření obce Vintířov za 01 – 09/2015

   Jako podklad pro uvedený materiál, slouží vyhodnocení hospodaření za uvedené období, které zpracovala pro 
projednání ve Finančním výboru účetní obce paní Alena Šubrtová. Tento materiál obsahuje plnění příjmů a výdajů za 
uvedené období a slouží také Finančnímu výboru pro sestavování předběžného návrhu rozpočtu pro rok 2016,který je 
přílohou k materiálům pro zasedání Zastupitelstva obce Vintířov na den 9.11.2015.
   Pokud se týká příjmů za hodnocené období, kde jsme počítali s celoroční částkou 24 612 000.- Kč, která po 
rozpočtových změnách činí za hodnocené období  25 517 000.- Kč. Skutečný příjem tak, jak jsme vybrali zatím celkem 
činí 24 708 276.- Kč, což je plnění z celoročního plánu rozpočtu na 96,83 % . Nejvíce naší kasu naplnila položka za 
uložení odpadů, která činila 7,34 mil. Kč /loni za uvedené období  5,9  mil.Kč/, dále potom daň z nemovitostí 4,8 mil Kč 
/loni za uvedené období taktéž 4,8 mil. Kč/ a na sdílených daních jsme celkem obdrželi od FÚ  8,52 mil.Kč /daně 
z příjmu fyzických a právnických osob, DPH/ což je plnění zhruba na 95,73 % a zde očekáváme do konce roku ještě 
odhadem  částku kolem 1 mil. Kč.  Ostatní 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. Při celkovém hodnocení dosavadních příjmů lze konstatovat, že ve srovnání 
s loňským rokem se podstatně zvedla částka za uložení odpadů v hodnoceném období, což způsobil zvláštní poplatek ve 
výši 500.- Kč/t , který byl stanoven zákonem, účtovala ho skládková společnost a tento je přímým příjmem obce. Jinak 
pravděpodobně od příštího roku dojde ke změně zákona o odpadech a dosavadní příjem za ukládání odpadů bude asi 
pobírat kraj.
   Pokud se týká výdajů, tak zde jsme čerpali za uvedené období prostředky ve  výši 14 893 529.- Kč, což je 55,61 % 
z celoročního plánu rozpočtu výdajů. Tyto finanční prostředky jsme doposud vynaložili na drobné stavby v letošním roce 
realizované, které jsou popsané v dalším z přiložených materiálů investičních akcí. Dále na PD připravovaných staveb, 
zejména 6.etapy výstavby RD, ÚPD, na provoz bytového hospodářství, odvoz komunálního odpadu, péči o vzhled obce, 
činnost technických služeb, veřejné osvětlení, péči o sportovní zařízení v obci/ vše je uvedeno v podrobném rozboru, 
který zpracovala účetní obce /. Výdaje na platy zaměstnanců, odměny zastupitelů, odvody sociálního a zdravotního 
pojištění činí za 01 – 09/2015 4 760 763.- Kč
   Dále na provoz obecních příspěvkových organizací MŠ a ZŠ jsme převedli těmto našim organizacím celkem            
2,25 mil. Kč, což je pro letošní rok 100%.Zde jsme na posledním zasedání v měsíci říjnu odsouhlasili v posledním 
čtvrtletí roku 2015 přidat MŠ, kde jsme ze stávajících prostředků financovali opravy tělocvičny, vymalování, klimatizaci 
kuchyně a stavební opravy koupelen což celkem činilo částku přesahující cca 400 tis. Kč. Náklady na energie a pohonné 
hmoty činily za hodnocené období celkem 1,56 mil. Kč. Do konce roku nás čekají ještě výdaje kolem 11 mil. Kč, pokud 
se vše bude odvíjet od nastaveného rozpočtu. Výdaje ale zřejmě budou nižší, protože některé akce budou započaty až 
v počátku příštího roku. Za činnost MěPol. Chodov jsme vynaložili zatím v letošním roce 220 tis. Kč. 
Na základě kontroly čerpání dotace ve výši 600 tis. Kč v roce 2011 od MMR ČR na dětské hřiště pod vodárnou, nám 
byla uvedená dotace i se 100% penále odebraná, za porušení rozpočtových pravidel , kterých si nejsme vědomi. Přesto 
jsme rozhodnutí respektovali a odvody prostředků dle výměrů uskutečnili. Uvedené hřiště stojí a slouží svému účelu již 
od kolaudace v roce 2011. Z uvedeného důvodu jsme se odvolali a požádali GFŘ ČR, prostřednictvím FÚ Sokolov, o 
prominutí uvedených odvodů a navrácení odvedených prostředků zpět obci. Odvolání bylo zasláno 2.3.2015 a dosud není 
znám výsledek. Další kontrola na čerpání dotace 1 mil. Kč na akci „Chodník k čp.179“ z roku 2012, ze strany pracovníků 
MMR ČR, proběhla na našem OÚ dne 29.6.2015 a byl pro obec příznivý výsledek s tím, že obec nepochybila. 
   Při celkovém hodnocení uvedeného období je možno říci, že zatím se pro nás rok 2015 vyvíjí dobře a je reálný podklad 
na úspěšné dokončení všeho, co jsme si vytyčili. Při tomto vývoji bychom měli mít pro rok 2016 na nové investice 
dostatečnou částku, což vyplývá ze stavu jednotlivých účtů obce i z předpokladu prvního návrhu rozpočtu na rok 2016.
    K 30.9.2015 máme na běžném účtu u KB Sokolov 20 008 112,81.- Kč ,na spořícím účtu 10 355 941,90.- Kč. Dále 
v dluhopisech máme uloženy 2 mil. Kč, které budou uloženy na zhodnocení do konce roku 2015. Máme ještě založen 
účet u ČNB, kde máme uloženo 1 284 725,83.- Kč. Na kontě Vintířovské majetkové a teplárenské s.r.o. máme 
v současné době k 30.9.2015 1 629 128,64 Kč. Uvedená skutečnost napovídá, že budeme mít zajištěno financování 
zbytku připravených akcí na rok 2015 a lze říct, že i pro rok 2016 bude vše zajištěno s dostatečnou rezervou. Předpoklad 
volných prostředků na konci roku bude pro využití v následujících letech cca 33,6 mil Kč. 

   Uvedený materiál byl projednán společně s návrhem rozpočtu na rok 2016 ve finančním výboru dne 2.11.2015.
   Doporučuji ZO Vintířov vzít tento komentář a návrh rozpočtu na rok 2016 na vědomí. 

Vintířov 2.11.2015                                                                                                    Rostislav Zápotocký
                                                                                                                           předseda Finančního výboru
                                                                                                                                 Jiří Ošecký, starosta
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Opětovný výskyt divokých prasat v naší obci

Ze strany obce proběhla všechna opatření, která lze uskutečnit (pachové ohradníky, všechna povolení k odstřelu, 
komunikace s mysliveckým sdružením). Ovšem tím, kdo tuto problematiku vyřeší, jsou pouze myslivci. Naše obec je 
rozdělena na 2 honitby, které dělí hlavní silnice vedoucí skrz obec. Nejproblematičtější oblast směrem na jih od této 
komunikace (sídliště a rodinné domy) spadá do honitby Nové Sedlo, kterou obhospodařuje Myslivecké sdružení Loket-
Pískový vrch. Právě toto sdružení bylo pověřeno k odlovu černé zvěře. V letních měsících došlo k odstřelu pár jedinců 
této zvěře, ovšem na problematiku to nemělo vliv. Se sdružením není lehká komunikace a řešení problému vázne. 
Podobné problémy mají také okolní obce, a proto se do celé záležitosti vložil také krajský úřad. Výsledkem je, že za 
každé odstřelené divoké prase bude poskytnuta ,,odměna“ mysliveckému sdružení ve výši 1.000,- Kč, při splnění daných 
podmínek. S předsedou mysliveckého sdružení byla na svolané schůzce opětovně celá záležitost projednána a bylo nám 
přislíbeno aktivnější nasazení směřující k vyřešení tohoto problému. Nezbývá nám všem tedy věřit, že tato motivace 
přispěje k tomu, aby konkrétní myslivci začali konat.  

Setkání s poslankyní za ČSSD paní Markétou Wernerovou

V minulém čísle občasníku jsme Vás informovali o chystané návštěvě, poslankyní PČR za Karlovarský kraj a zároveň 
zastupitelkou Karlovarského kraje paní Markétou Wernerovou. Toto plánované setkání, které se mělo uskutečnit 12. 
října, bylo ze strany paní poslankyně z důvodů pracovního vytížení přeloženo. Dne 9. listopadu se setkání s paní 
poslankyní uskutečnilo a po příjezdu na obecní úřad, byla společně se svými asistenty přivítána starostou panem 
Ošeckým. Je to po dlouhých rocích, co do obce zavítal člen zákonodárného sboru a měl zájem o dění v obci. Paní 
poslankyně navštívila naší ZŠ a MŠ, podívala se do sportovního centra, místní hasičárny, lesoparku a na odpoledním 
zasedání odpovídala ve vyhrazeném čase jedné hodiny, na dotazy přítomných občanů a zastupitelů. Před tímto zasedáním 
zastupitelstva došlo k slavnostnímu odhalení památníku“ padlím obětem válek“, který se do obce po dlouhých letech 
vrátil a našel své nové, důstojné, místo před obecním úřadem. V minulých dobách památník v obci již  stával pod 
stromem v blízkosti rodinného domu č.p. 117 a měl připomínat oběti 1. světové války. Okolo roku 1968 pomník z tohoto 
místa zmizel a dlouhá léta v obci nebyl. Návštěvu paní poslankyně Markéta Wernerová ukončila cca po šesti hodinách 
času s tím, že přislíbila odpovědět písemně na některé z nezodpovězených dotazů.

Vítání občánků 2015

V sobotu 21. listopadu proběhlo na sále restaurace „ U Kahanu“ slavnostní přivítání našich 
nových občánků obce. V období mezi 1. listopadem 2014 a 31. říjnem 2015 se v obci 

narodilo a trvale přihlásilo 12 dětiček, každé z nich obdrželo pozvánku. Samotného vítání se zúčastnilo 10 dětiček a 1 
děťátko bylo obdarováno dodatečně. Dětičky dostaly od obecního úřadu peněžití dar ve výši 1.000, - Kč, plyšového 
medvídka, balíček s belgickou čokoládou a pamětní knížku do které si rodiče mohou zaznamenávat o svých ratolestech 
cenné informace. S ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bylo letos a bude i v letech příštích 
potřeba vyplnit formulář, ve kterém rodiče písemně potvrdí, že májí zájem účastnit se vítání občánků. Příjemnou 
atmosféru v sále vytvořily svým výstupem děti ze ZŠ, pod vedením paní učitelky Niny Kačírové. Každý s přítomných 
rodičů děťátek se podepsal do „ Knihy zápisů o uvítání do života“, která je vedena obcí. Ze zápisu byly pořízeny 
fotografie, které poté budou součástí této knihy. Průběh celé akce měly ve svých rukou členky sboru pro občanské 
záležitost paní Zdenka Kalinová, Bohumila Dziková, Jitka Střimelská a Eva Ottová. Rodičům děťátek bych chtěl popřát 
v jejich nelehkém úkole, což výchova dětí bezesporu je, mnoho trpělivosti, krásných a nezapomenutelných chvil
prožitých se svými děťátky. Všem zúčastněným, dětem ze ZŠ, paní učitelce N. Kačírové a členkám kulturní komise bych 
chtěl moc a moc poděkovat a popřát jim do nového roku 2016 mnoho zdraví a spokojenosti.

                                                                                                                                                                     M. CH.
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Ze školských zařízení

                                     Mateřská škola

Advent v naší mateřské škole

Čas se nachýlil a nastává pro všechny děti nejkrásnější období v roce - čas čekání na Ježíška.
Pro dospělé mnohdy doba hektická, plná okoukaných světelných efektů a ohraných koled.
Ale pro děti je tento čas dobou tajemství a kouzelných světélek.
Děti dokáží touto eufórií často nadchnout ostatní  a tak i my, učitelky v mateřské škole nadšeně společně s dětmi 
sledujeme, kdy napadne první sníh, kdy se rozsvítí pouliční vánoční osvětlení a kdy se v televizi objeví první vánoční 
pohádka.
Čas adventní je však také dobou, kdy máme s dětmi velmi napilno! Musíme vyzdobit okna i celou budovu mateřské 
školy, připravit dárky pro rodiče, sponzory i všechny zaměstnankyně školky. Učíme děti vážit si práce všech a tak děti 
vyrábějí drobné dárky všem, kteří nám pomáhají.
Radost všem rodičům snad udělala vánoční besídka plná písní, básní a tanců, kterou jsme předvedli 8.12.2015 od 15.30 
hod. v naší mateřské škole.
Na veřejnosti se naše děti ukáží při vánočním koledování pod vánočním stromkem, které je naplánované na 23.12.2015 
od 18.00 hod. v prostorách Lesoparku. Ve zpěvu se vystřídáme společně s dětmi se Základní školy Vintířov a pevně 
doufáme, že nás Vy všichni ve zpěvu podpoříte a společně si s námi zanotujete několik známých koled.
A pak už si jen budeme užívat čekání na Ježíška a rodinného klidu a ticha Vánoc.
Přejeme všem dětem a rodičům, aby byli hodně zdraví, šťastní a spokojení. Dětem navíc přejeme spoustu dárků, sněhové 
nadílky a radovánek.

Děkujeme všem rodičům za spolupráci, přejeme hodně zdraví a spokojenosti v novém roce 2016.

PS. Organizační zajištění   :  

MŠ a školní jídelna bude uzavřena od 21.12.2015 do 31.12.2015.
Děti a strávníky opět přivítáme 4.1.2016.

                                                                                      ----------------
PODĚKOVÁNÍ  :

DĚKUJEME p. starostovi a všem zastupitelům obce Vintířov za jejich vstřícnost, lidskost a pomoc při plnění pracovních 
úkolů. Díky jejich pomoci a záštitě se naše práce stává jednodušší. Je dobré vždy mít někoho, na koho se můžeme bez 
ostychu obrátit – my máme Vás a za to děkujeme a přejeme všem pevné zdraví a mnoho úspěchů v další práci i osobním 
životě.
                                                                                     -----------------
Velké poděkování patří též p. ředitelce M. Kokešové, p. učitelkám a všem zaměstnankyním ze Základní školy Vintířov 
za velmi dobrou spolupráci.
Přejeme jim klidné Vánoce, hodně zdraví a mnoho úspěchů v další práci.

                                                                                     -----------------
Zaměstnanci školní jídelny děkují všem strávníkům, že v tomto roce navštěvovali naší školní jídelnu a využívali služby 
zdejší kuchyně.
Přejeme všem hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce 2016. 
Doufáme, že Vám bude u nás chutnat alespoň tak, jak doposud.

                                                                         Základní škola

Plánované akce ZŠ Vintířov v lednu 2016
13.1.2016 Den otevřených dveří na ZŠ 8.00 – 16.00                    
Přijďte se k nám podívat a seznámit se s prostředím naší školy.

27.1.2016 Zápis žáků do prvního ročníku            13.00 – 16.30
K zápisu přineste:  rodný list dítěte
                             občanský průkaz zákonného zástupce
                             vyplněný dotazník pro rodiče (předá MŠ)

                               vyplněnou žádost o přijetí dítěte   (předá MŠ)                         Mgr. Marcela Kokešová
                                                                                                                                        ředitelka školy
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Návštěva stacionáře Mateřídouška – některé postřehy a názory dětí (návštěvníků)

Ve středu 7. října jsme s naší 4. třídou vyrazili na návštěvu 
stacionáře Mateřídouška v Chodově. Po přezutí a odložení bund jsme 
se usadili na připravené židličky. Poté nám děti a dospělí, kteří 
navštěvují stacionář, zazpívali několik písniček a provedli nás po 
budově. Nadchlo mě, jak dobře je stacionář vybavený (vodní postel, 
plátno s projektorem, bubny). Po ukončení prohlídky stacionáře jsme 
přešli do chráněných dílen. V dílnách jsme viděli dospělé, jak pracují a 
jejich výrobky. Tady mě nadchla chaloupka ze dřeva, která nebyla 
lepená lepidlem, ale svázaná provázky. Překvapilo mě to, že i přes to že 
jsou hendikepovaní, tak dokáží krásně kreslit a jsou šikovní. Pán, který 
nás provázel dílnami, byl hrozně hodný. Vystoupení ve stacionáři se mi 
moc líbilo. 
David Ihnát

7.10. jsme celá třída vyrazili do denního stacionáře, protože si pro nás připravili 
vystoupení. Děti moc hezky zpívaly. Nadchlo mě vodní křeslo, protože se na něm moc 
hezky leželo. Překvapilo mě, jak děti ze stacionáře uměly moc hezky vyrábět pěkné věci. 
V chráněných dílnách jsou zaměstnáni postižené děti. 

V dílnách mě nadchly úžasné řetízky. Překvapily mě zde především: rozhledna, tříkolka a 
postavičky, vše bylo ze dřeva. Při vystoupení jsem špehoval paní učitelku a paní učitelka poprvé při vystoupení dětí z
Denního stacionáře Mateřídouška nebrečela. Měli bychom také děti ze stacionáře Mateřídouška pozvat na naše 
vystoupení.  Jejich vystoupení bylo moc pěkné.
Petr Pavlík

…Děti nám zazpívaly krásné písničky. Vystoupení se mi moc líbilo. Nadchla mě vodní postel, 
chtěl bych ji mít doma. Překvapilo mě, jak jsou děti  šikovné. Chráněné dílny jsou dílny, kde 
postižené děti vyrábějí různé předměty, které jsme si mohli koupit. Já jsem koupil mamince 
náhrdelník. Maminka měla velkou radost. Dále se mi velmi líbilo, jak tam všichni vyšívají, 
malují a umí vyrobit například kostel nebo rozhlednu s výtahem. Děti bych rád pozval k nám do 
školy a připravil bych vystoupení - pohádku o Červené Karkulce. Velice se těším na další 
návštěvu.

Jakub Kecei

... Předvedli nám sborový zpěv, doprovázeli jsme je na hudební nástroje. Představení se mi líbilo, 
protože hezky zpívali. Ve stacionáři se mi líbila vodní postel, chtěla bych ji mít doma. Poté jsem se 
šli podívat do chráněných dílen, kde lidé ze stacionáře pracují. Vyrábějí náušnice, věci z korálků, 
dřevěné postavičky z pohádek, sněhuláky z polystyrenu, pletené čepičky  a mnoho dalších věcí. 
Nejvíce se mi líbily výrobky z korálků. Překvapilo mně, že jsem si výtvory mohla koupit. Lidé ze 
stacionáře jsou velmi šikovní. Na plánovaném vystoupení pro stacionář bychom mohli tančit, zpívat 
kánon, říci básničku a vyrobit pro ně dárek.

Tereza Čadková

Ve středu 7. října jsem s naší třídou navštívila stacionář Mateřídouška, kde probíhal Den otevřených 
dveří. Hned pro příchodu nás uvítali klienti centra svým zpěvem, což mě natolik nadchlo, že jsem se 
k nim připojila. Překvapilo mě, jak nadšeně mě pobízeli, abych se k nim přidala. Dále probíhala 
prohlídka chráněných dílen. Šikovnost a nadšení všech, kteří v dílnách předváděli, byly tak 
nakažlivé, že jsme se chtěli všichni přidat. Bohužel nám nezbyl čas. Co říci závěrem? Spojili jsme 
příjemné s užitečných a snad se zase brzy za nadanými kamarády  podíváme. PS: Co si takhle příště 
zatančit…

Natálie Weissová
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… Čekalo nás vystoupení klientů stacionáře, při kterém se nejen zpvíalo, ale i hrálo na hudební nástroje (chrastítka, 
ozvučná dřívka a bubínek). Líbila se mi vodní postel, protože byla velmi pohodlná. Nejvíce mě překvapily sloupy, za 
kterými byla voda. Dále se mi líbily plyšové hračky, které ve tmě svítily. Byly mezi nimi ryby, chobotnice a jedna 
housenka. Překvapila mě lampička, která byla pokrytá solí. Viděli jsme, jak vyrábějí suvenýry, loutky šmoulů a 
Hurvínka. Můj názor je na to takový, že je to velmi pěkné. Můj návrh na vystoupení, které bychom mohli my připravit 
pro klienty stacionáře je poprosit taneční kroužek o taneček a učit se nějakou písničku vhodnou k tomu tanečku.
David Mareček

…Pěvecké vystoupení se mi velmi líbilo, protože bylo pěkné, jak klienti spolupracují. 
Díval jsem na Naty W., jestli zpívá.Nadchlo mě, jak se mezi sebou mají  rádi a pomáhají si a co umějí klienti vyrobit.  
Překvapila mě vodní postel a trampolínová místnost.  Navrhuji, abychom pro ně připravili vánoční besídku s pohoštěním.
Petr Mach

…Zúčastnili jsme se besídky, při které vystupovali lidé s mentálním či fyzickým postižením. Překvapilo mě, že umí číst, 
protože jsem si myslel, že to neumí. Umí hezky vyrábět. Jsou nemocní a umí lépe vyrábět než zdraví lidé. Postřehl jsem, 
že se chovají jako děti. Je to u nich, myslím si, normální…
Patrik Byrtus

…nadchla mě vodní postel a celý mořský svět, který tam měli tematicky připravený. Čekalo nás malé pohoštění. Krásné 
bylo, že děti daly do zpěvu všechnu energii. Po hezkém zpívání jsme se přesunuli do dílen. Velmi mě překvapilo, co 
dokázali v dílnách vyrobit a jakou si s tím dali práci. Všiml jsem si, že to ve stacionáři nemají lehké…
Filip Drofa

23.11.  2015 UKONČILI ŽÁCI/KYNĚ 4. A 5. 
ROČNÍKU 20 hodinový plavecký výcvik  „mokrým 
vysvědčením.“  Pro některé bylo ale větším oceněním 
nežli samotné vysvědčení překonání sebe sama, vlastní 
houževnatost, vytrvalost a odvaha.
Za výpravu plavajících Simona Chaloupková, DiS.

V pátek 11.12. čeká žáky 4. a 5. ročníku  v tomto 
předvánočním čase aktuální  beseda s panem Staňkem 
ze Střediska prevence kriminality  na téma 
PYROTECHNIKA. Věříme, že nabyté vědomosti děti 
využijí v praktickém životě a že jim reálné, ze života 
jejich vrstevníků posbírané příběhy a fotografie  s  ne 
vždy šťastným koncem, budou dostačujícím 
odstrašujícím příkladem. 
Za kolektiv ZŠ Simona Chaloupková, DiS.

Beseda pravidla chování
V měsíci říjnu jsme měli v první třídě návštěvu. A ne 
jen tak ledajakou! Přišel za námi pan policajt! Děti ho 
velmi dobře znají již z MŠ. Pan Staněk, preventista 
kriminality při Městské policii v Chodově, se chtěl se 
zeptat prvňáčků, zda si stále ještě ze školky pamatují 
pravidla slušného a bezpečného chování. Dozvěděli 
jsme se mnoho nových důležitých informací, abychom 
předešli trápení a problémům. Děti krásně 
spolupracovaly. Věřím, že obdobné besedy jsou velmi 
dobré a důležité pro ochranu našich dětí.

                    Mgr. Nina Kačírová

Putování za skřítky
V podvečer 13.11.2015 jsme podnikli s dětmi ze ŠD 
dobrodružné putování za skřítky, kteří dle pověstí žijí 
již po staletí  v lesích „na vodárně“. Protože naše 
dobrodružství začalo za tmy, svítili jsme si krásnými 
(vlastnoručně vyrobenými) lampiony. Cestou jsme 
plnili úkoly, které nás zároveň směrovaly k pokladu. 

Ten, dle legendy, skřítci každým rokem zanechávají 
v okolí velkých balvanů. Je však určen pouze dětem, 
kteří si ho zaslouží a jsou srdce dobrého. Za naší snahu 
nás skřítci skutečně obdarovali. K tomu jsme si ještě 
opekli špekáčky a pak se vydali temným lesem zpět. 
Putování za skřítky se všem moc líbilo a už jen čekáme, 
co si pro nás připraví napříště.

        Za ŠD Mottlová Klára 

Webové stránky ZŠ
Vážení rodiče a příznivci naší školy, i nadále průběžně 
aktualizujeme naše webové stránky. Na konci každého 
měsíce vkládáme nové informace o akcích a všem 
důležitém, co nás v měsíci následujícím čeká. Důležité 
informace z jednotlivých tříd a školní družiny si vkládá 
každá paní učitelka a vychovatelka ŠD sama. Součástí 
webových stránek je samozřejmě také fotogalerie, která 
je dle „počítadla“ nejnavštěvovanější „sekcí“. Dále 
můžete např. nahlédnout do ŠVP ZŠ nebo si stáhnout 
různé dokumenty týkající se přijetí nového žáka ke 
vzdělávání, zápisní lístek do ŠD a jiné. Doufáme, že se 
Vám naše webové stránky líbí a budeme se i dále snažit, 
aby Vám dobře sloužily. 
www.skolavintirov.cz

Za ped. sbor Mottlová Klára          
      

                          
Vánoce 2015
Dne 9. 12.2015  připravuje Základní škola Vintířov 
kulturní vystoupení „Vánoce 2015“.
Začátek vystoupení je v16.30 hod. v parku před školou.
Přijďte si s námi zazpívat a připojte se k akci 
organizované Českým rozhlasem
„Česko zpívá koledy“ v 18.00.
Těšíme se na příjemné předvánoční setkání s vámi.
                                                                                             
Za pedagogický sbor Jana Plechatová
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Vítání občánků
Vítání malých občánků obce Vintířova se uskutečnilo 
v sobotu, 21.11., na sále U Kahanu. Již tradičně byla 
základní škola přizvána, aby tuto slavnostní událost 
doplnila několika písněmi a básničkami. Pro nás to bylo 
první vystoupení dětí navštěvujících hudební kroužek. 
Musím velmi pochválit jejich píli a odvahu. Zvládly 
nejen říci svou básničku do mikrofonu, ale odzpívaly i 
část písně sólově. Navíc se během jednoho měsíce 
naučily zahrát jednoduchou píseň na zobcovou flétnu. 
Pevně věříme, že se naše vystoupení líbilo.

                        Mgr. Kačírová Nina

Denní stacionář Mateřídouška 
Ve středu 3. listopadu slavila Mateřídouška výročí     

25 let. Na tuto velkolepou akci byl pozvaný 4. ročník 
naší školy. Jeden z důvodů je ten, že do této třídy chodí 
jedna z klientek stacionáře.
     Chodovský stacionář Mateřídouška společně se 
svými rodinami  zaplnili sál městského kulturního 
střediska. 
     Mateřídouška si  připravila pro návštěvníky bohatý 
program. Ten odstartoval kovbojským vystoupením 
klientů upoutaných na invalidní vozíčky. Nechybělo  
společné zpívání, recitace básniček a skvělé divadelní 
představení, které diváci obdařili bouřlivým potleskem.                        
     Návštěvníci si také mohli zakoupit nespočet 
výrobků, které handicapovaní vyrobili v terapeutických 
dílnách.
     Tato akce byla pro naše děti moc krásným zážitkem. 
Nyní se naše třída chystá pozvat  klienty stacionáře na 

návštěvu k nám do třídy. A nám nezbývá nic jiného, než 
pilně trénovat.
                                                                                                                      
Předvánoční večer 2015
Těsně před vánočními prázdninami 17. 12. se všichni 
společně sejdeme v naší škole v šest hodin večer. Pro 
žáky naší školy budou připraveny tvořivé dílny, ve 
kterých se hravou zábavnou formou dozví zajímavosti o 
Vánocích, zazpívají si vánoční koledy, upečou cukroví 
nebo si vyrobí vánoční ozdobu. Završením celého 
večera bude přespání ve škole. Druhý den nás čeká 
vyhodnocení sběru kaštanů a beseda o myslivosti.                                                                       
Na „ Předvánoční večer “ jsou také srdečně zváni 
předškoláci i jejich rodiče.
                                            Mgr. Monika Kindlová     

                                                 

Zhodnocení činnosti školního koordinátora EVVO
V tomto školním roce jsme s žáky čtvrtého a pátého 
ročníku začaly s prací v parku za Obecním úřadem. 
Proběhlo zde sázení tújí, stromků, keříků a květin. 
Vzhledem k počasí budeme muset svou práci dokončit 
na jaře, žáci už se moc těší. Společně s žáky páté třídy 
jsme zvelebili rohový koutek u školy, který nebyl do 
této chvíle využitý a zároveň nebyl moc pěkný. Na 
denním pořádku je třídění odpadu, které si myslím, že 
naši žáci mají již osvojené a zafixované. Neustále 
probíhá sběr elektrozařízení a baterií. Vzhledem k tomu, 
že nastal podzim, tradičně proběhla soutěž ve Sběru 
kaštanů.  Bude následovat její vyhodnocení spojené 
s besedou se zástupci myslivců. V letošním roce 
nasbírali naši žáci 1 348 kg. Za zvířátka moc děkujeme 

                                                                                               
Zpracovala: Mgr. Petra Šimková

                                        Zpracovala: Jitka Drofová        

       

PODĚKOVÁNÍ

Právě nyní, v adventním čase plném radostného očekávání blížících se Vánoc, je ta správná chvíle vyjádřit poděkování 
všem pedagogickým i provozním zaměstnancům 
ZŠ VINTÍŘOV za celoroční plnění všech nelehkých pracovních povinností.

Zároveň děkuji zaměstnancům MŠ i ŠJ, místním organizacím i členům školské rady za spolupráci a podporu naší školy.
Mé poděkování patří již tradičně také OÚ Vintířov za příkladnou péči o naši školu. 

Náš zřizovatel zajišťoval v nemalé míře také zkvalitnění vzdělávacího procesu. Spolufinancoval nákup moderních 
učebních pomůcek, vzdělávání pedagogických pracovníků a přispíval také na celoroční zajištění školních akcí.
V závěru roku 2015 bych ráda poděkovala také všem rodičům, kteří pravidelně spolupracují s naší školou a podporují tak 
vzdělávání svých dětí.

Všem občanům Vintířova přeji klidné Vánoce a mnoho lásky, štěstí a spokojenosti v novém roce.

                                                          

                                                                        Mgr. Marcela Kokešová, ŘŠ
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                                         Plán kulturních akci na rok 2016

Jedná se pouze o návrh, změny jsou vyhrazeny.

LEDEN

ÚNOR

27.2.2016 sobota od 14.00 a od 20.00 ples přátel MŠ

BŘEZEN

7.3.2016 nebo 14. 3. 
2016 neděle 15.00 oslavy MDŽ - ……………………… na sále rest. "U Kahanu"

sobota 9.00 turnaj žáků v sálové kopané v místní tělocvičně

26.3.2016 sobota Hledání velikonočního vajíčka - vodárna, lesopark

26.3.2016 sobota
3. ročník šipkového velikonočního turnaje -                          
sál restaurace U Kahanu

DUBEN

2.4. sobota
návštěva Prahy spojená s divadelním představením – Naši 
furianti v Národním divadle

13.4.2016 středa 14.00 čtenářská soutěž dětí ze ZŠ v místní ZŠ

30.4.2016 sobota 17.00 pálení čarodějnic, stavění májky, lampionový průvod - SDH

KVĚTEN

4.5.2016 středa 15.00 Mezinárodní den matek v prostorách lesoparku - ZŠ

25.5.2016 středa 15.00 pasování prvňáčků na čtenáře - ZŠ

28.5.2016 sobota 15.00 - 22.00 májové oslavy obce na hasičské zbrojnici + dětský den

ČERVEN

1.6.2016 středa 8.00 - 12.00
dětský den v režii - MŠ, ZŠ, TJ Baník Vintířov, SDH a kulturní 
komise

4.6.2016 sobota 7.00 - 17.30 výlet do plzeňské ZOO a plzeňského podzemí

ČERVENEC

VOLNO malování a opravy na sále

30.7.2016 sobota Letní pohár mužů v kopané

SRPEN

20.8.2016 sobota 14.00- 24.00 5. ročník vintířovského Rockfestu spojený s rozloučením s 
prázdninami - hřiště za potokem

ZÁŘÍ

10.9.2016 sobota  13.00 - 20.00 oslavy Hornického dne 

23. - 25. 9. 2016
pátek -
pondělí

třídenní zájezd pro občany obce - Náchodsko - pevnost 
Dobrošov, návštěva Polska, přírodní rezervace Bludné skály, 
Ratibořice, Nové Město nad Metují aj.

ŘÍJEN

1.10.2016 sobota 17.00 oslavy dne seniorů 

29.10.2016 sobota Halloweenské strašení - vodárna

LISTOPAD

5.11.2016 sobota Oslavy 25. výročí založení ŠAK Chodov

19.11.2016 sobota 14.00
vítání občánků v režii SPOZ, ZŠ a kulturní komise - sál 
restaurace "U Kahanu"

PROSINEC

sobota zájezd do předvánoční Prahy - 2 autobusy

19.12.2016 sobota Vánoční turnaj v šipkách

vánoční balíčky pro důchodce od 63 let

7.12.2016 středa 16.00 předvánoční vystoupení dětí ZŠ pro občany obce

23.12.2016 pátek 18.00 ochutnávka svařáčku a zpívání vánočních koled pod 
stromečkem - lesopark nebo hasičská zbrojnice

24.12.2016 sobota
13. ročník soutěže o nejlepší štědrovečerní salát - VYKA, kulturní 
komise

31.12.2016 sobota dle zájmu možnost uspořádání silvestrovského posezení
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                       Kulturní akce naplánované do konce roku 2015

Dne 23. prosince 2015 od 18.00 hod. proběhne v Lesoparku (v případě nepřízně počasí v hasičské zbrojnici) již tradiční 
akce „Zpívání pod vánočním stromečkem“. Tato akce bude zahájena rozsvícením vánočního stromku, následně si 
zazpíváme koledy spolu s dětmi z mateřské a základní školy. Skvělou vánoční náladu pomůže vytvořit výborný svařák a 
vaše dobrá nálada. Letos je připraveno i malé vánoční překvapení. Jste srdečně zváni.

Dne 24. prosince 2015 od 12.00 hod. proběhne v restauraci VYKA pana Vystrčila, již 12. ročník soutěže o nejlepší 
štědrovečerní salát. Akce je pořádaná kulturní komisí obce ve spolupráci s výše jmenovanou restaurací. Do soutěže se 
může přihlásit každý, stačí pouze v době od 12.00 – 14.00 hod. donést vzorek svého nejlepší štědrovečerního salátu paní 
Vystrčilové a poté ho nechat ohodnotit porotou. V minulém roce 2014 bylo do restaurace dodáno k ohodnocení 39 salátů, 
nebyl tím sice překonám rekord z roku 2009 s počtem 43, ale i tak se hodnotící porota měla co ohánět. Na letošní rok 
2015 jsou pro výherce připraveny velice hodnotné ceny. Přijďte se pobavit a třeba i něco vyhrajete. Jste všichni, srdečně 
zváni.  

Vánoční zastavení

Advent už je zase tady. Pro, ty malém to znamená nedočkavé odpočítávání dlouhých dnů, které zbývají do Ježíška. Pro ty 
dospělé pak finiš s úklidem, nákupy a sháněním dárků. Venku to sice vypadá na blížící se Velikonoce a rozkvetlé 
petrklíče na zahrádce jsou toho důkazem, ale datum v kalendáři se ošálit nedá. Vzpomínám si, chodila jsem do třetí třídy 
a tehdy jsme psali dřevěnými násadkami s nasazovacími kovovými perky, která se tak snadno rozskřípala a najednou se 
objevila v papírnictví NOVINKA! Násadka z umělé hmoty a točená skleněná nasazovací perka z duhově barevného skla. 
A protože to byla právě doba, kdy se psalo Ježíškovi, tak to bylo mimo knížek, přání č. 1. Věděla jsem, že s takovým 
perem by psaní a učení šlo úplně samo. Vánoce se blížily mílovými kroky a my jsme denně s mojí o dva roky mladší 
sestrou opatrovaly ve svých srdíčcích to velké přání. A pak náhodou ve skříni při vytahování ručníku (líbil se nám ten 
úplně dole) se zboural ten po vojensku složený komínek prádla. Rychle jsme to obě chtěly napravit a ručníky poskládat 
tak, jak byly a najednou jsme až vzadu uviděly dvě knížky a na nich krabičku se žlutou a růžovou násadkou se 
skleněnými perky. Naše štěstí nebralo konce a nám se tím rozrušením samozřejmě nepodařilo ručníky dobře poskládat. 
Večer u večeře nám maminka oznámila, že tím máme „ Ježíškovo“ překvapení za sebou a jestli jsme tedy spokojené. 
Sice to bylo objeveni náhodou, ale stalo se. Na ten Štědrý večer si vzpomínám dodnes. Když nás zvoneček zavolal ke 
stromečku, našla tam každá z nás na jedné straně knížku a na ní krabičku s perem. Maminka s tatínkem si rozbalili svoje 
dárky a my jsme obě měly co dělat, abychom si ze slziček neudělaly kolem stromečku cestičku. Trvalo to ještě 
předlouhou chvíli, než se vzadu za stromečkem objevily ještě další dárky. Přiznám se, že později, když už jsme Ježíška 
braly obě jen jako hezkou pohádku pro děti a maminka nám řekla, že dárky jsou uložené v gauči v obýváku, ani jedna 
z nás se tam před Vánoci nikdy nepodívala. I teď už je čas, kdy děti píší Ježíškovi, dnes by ale často kvůli splnění 
náročných přání občas musel vykopat zlatý poklad. Obchody jsou od září plné vánočního zboží, a já mám až někdy 
strach, aby se k nám ten náš český Ježíšek dostal přes tu záplavu SANTŮ s červenými čepicemi a v sobích spřeženích a 
nezabloudil v kolovrátkových melodiích, Vánočních písní s anglickými texty, které se ozývají v mnoha nákupních 
centrech. A tak přeji všem dětem, až budou se svými maminkami a babičkami pomáhat při pečení Vánočního cukroví, 
aby si společně zazpívaly i ty naše krásné české koledy a když do toho budou vonět vanilka se skořicí a budou svítit i 
svíčky na adventních věncích, tak Ježíšek i letos určitě cestu ke každému stromečku najde.
Štěstí a pohoda do všech rodin v naší obci a do roku 2016 hlavně pevné zdraví Vám přeje 

                                                                                                                               Vaše kronikářka                                                                           
.                                                                                                                              Věra Svobodová.  
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Různé

Oslava dne seniorů
O tom, že se umějí pobavit lidé i dřívějšího data 
narození jsme se přesvědčili na 2. setkání oslav Dne 
seniorů. Kulturní komise pod záštitou obce připravila 
krásné setkání, které se uskutečnilo ve čtvrtek 1. října v 
místním kulturním sále restaurace U Kahanu od 17.00 
hodin. Úvodní minuty večera patřili moderátorovi 
mladíku Tomáši Bláhovi, který všechny přítomné 
přivítal a po krátkém slovu předal mikrofon starostovi 
obce panu Jiřímu Ošeckému. Pan starosta převzal 
mikrofon a všechny přítomné seniory přivítal. 
Nezapomněl se zmínit o tom, že v sále není tolik 
seniorů, kolik jich v naší obci opravdu žije. V tu chvíli 
bylo v sále přítomno okolo 50 seniorů a to je jedna 
třetina občanů v důchodovém věku, kteří tu jsou trvale 
hlášeni. Samozřejmě, že to byl pokus o žert, neboť tato 
účast byla opravdu příjemným překvapením. Je 
pravdou, že se pro propagaci oslavy Dne seniorů 
udělalo opravdu mnoho. Kdo chtěl, měl možnost se o 
této akci dozvědět z občasníku, z měsíčních informací a 
kdo nechtěl číst, slyšel to i z místního rozhlasu. Pan 
starosta dále představil část orchestru ALFA SEXTET 
z Karlových Varů pod vedením pana Leoše Kociána, 
která bude hudbou celý večer doprovázet. Poděkoval 
podnikateli panu Orlichovi, který vlastní v nedalekém 
Chodově pekárenskou firmu PEKOSA a na tuto akci 
věnoval sponzorský dar v podobě příjemného 
občerstvení. Poté popřál všem seniorům krásně strávený 
večer a zábava se rozjela. Mezi zúčastněnými seniory 
byla také přítomna nejstarší manželská dvojce v obci, 
manželé Hartmanovi. Účast manželů nebyla pouze 
symbolická, ale ukázali ostatním, že to i přes svůj 
úctyhodný věk dokážou pěkně roztočit v kole. Část 
orchestru ALFA SEXTET hrála opravdu skvěle a při 
hraných šlágrech chvilkami senioři zapomínali kolik jim 
je opravdu let. Celá akce se povedla a bylo vidět na 
všech přítomných, že si tu skvělou náladu po skončení 
odnáší i domů. I to pěkné jednou skončí a tak tomu bylo 
i tady. V pozdních večerních hodinách se všichni 
senioři v poklidu rozešli a vrátili se do svých domovů.
Tak, zase za rok. 

Předvánoční koncert skupiny Roháči
V sobotu, 28.11.2015, se uskutečnil v kulturním sále 
restaurace U KAHANU ve Vintířově, první 
předvánoční koncert skupiny ROHÁČI z Lokte 
v letošním roce, který uspořádala Kulturní komise obce. 
Tu správnou předvánoční atmosféru v počátku adventu, 
navodili členové této skupiny svými písněmi. Zazněly 
zde především písně s vánoční tématikou, dále potom 
vlastní skladby a skladby, převzaté od skupiny Spiritual 
kvintet. Po dobu necelých dvou hodin, bavili asi 50 
přítomných posluchačů a to nejen pěknou hudbou, ale i
slušným povídáním o historii skupiny, která slaví letos 
40 let od svého založení. Častý potlesk přítomných 
napovídal tomu, že vystoupení bylo hodnotné a nejeden 
z přítomných si i pobroukával a zpíval s aktéry 

vystoupení. Jménem obce bych chtěl poděkovat 
pořadatelům, kterým se podařilo vytvořit tu správnou 
atmosféru a nechyběl ani svařáček, dobré pivko nebo 
jiné nápoje. V závěru tohoto vystoupení starosta obce 
pan Ošecký a předsedkyně Kulturní komise paní Jitka 
Střimelská, upřímně poděkovali všem vystupujícím a 
popřáli mnoho úspěchů před nadcházející šňůrou 
předvánočních koncertů známé skupiny. 

                                      Jiří Ošecký, starosta obce                                             

Poděkování od občanů
Důchodci naší obce Vintířov, děkují našemu obecnímu 
úřadu za krásný přístup k našim starším občanům. 
Všichni obdarovaní mají vždy radost, když k nim 
přijdeme na chvilku si popovídat, vzpomenout si na 
mladá léta a věřte, že je to hezké popovídání. Všichni 
důchodci přejeme všem zaměstnancům obecního úřadu 
vše nejlepší do nového roku. Hlavně zdraví, štěstí, 
spokojenost a pevné nervy. Zvláště děkujeme našemu 
panu starostovi panu Jiřímu Ošeckému, který se zasadil 
o toto krásné poslání, protože jednu dobu se gratulovat 
nechodilo. 
                            Za všechny důchodce děkují.
                             Paní Kalinová a paní Dziková.  

Poděkování obecního úřadu 
Obecní úřad Vintířov by chtěl touto cestou velice 
poděkovat paní Kalinové a paní Dzikové za mnohaletou 
spolupráci. Dámy působí mnoho let v Kulturní komisi a 
zúčastňují se veškerých kulturních akcí, pořádaných 
obcí.  Tento rok 2015 svou návštěvou potěšily 43 
jubilantů, kterým předaly hodnotné dary a jak píší ve 
svém poděkování, zavzpomínaly i na mladá léta. Je to 
z jejich strany záslužná činnost, která zabere mnoho 
času a energie. Děkujeme a přejeme Vám mnoho 
pevného zdraví, nejenom v tom příštím roce 2016, ale i 
v dlouhých letech, které jsou před vámi.  
                                                                                                                                                        

Ocenění občanům obce 

Naše obec nebyla a nevypadala vždy, 
tak jak ji známe dnes. Bylo potřeba 

mnoho práce, úsilí a nadšení pro věc. Vždycky za vším 
co se povedlo, hledejme člověka. Člověka, který si 
našel čas, mnohdy na úkor rodiny a který v tom co 
dělal, chtěl být možná nejlepší, anebo jenom člověka, 
který chtěl pomáhat a nic za to nechtěl. V tomto roce 
jsme se rozhodli ocenit 3 naše občany za jejich 
celoživotní přínos v oblastech, kterým se věnovali, 
kterým se věnují a které je celý život naplňují. Prvním 
oceněním je pan Josef Bláha za celoživotní přínos 
v oblasti sportu a společenského života, za neutuchající 
občanskou aktivitu a rozvíjení mezilidských vztahů ve 
prospěch obce Vintířov. Druhým oceněným je pan 
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Norbert Krejčí za celoživotní přínos v sociální oblasti, 
za neutuchající občanskou aktivitu a rozvíjení 
mezilidských vztahů ve prospěch obce Vintířov. Třetím 
a tento rok posledním oceněným je paní Zdenka 
Kalinová za celoživotní přínos v sociální a kulturní 
oblasti, za neutuchající občanskou aktivitu a rozvíjení 
mezilidských vztahů ve prospěch obce Vintířov.
Chtěli bychom Vám všem velice poděkovat za vaší 
celoživotní práci, kterou v obci děláte. Ne vždy je tato 
vaše práce veřejností vnímána a proto ta ocenění. My o 
vás víme, vážíme si Vás a jsme moc rádi, že tu mezi 
námi jste. Chtěli bychom Vám popřát do dalších let, 
pevné zdraví, spokojenost, spoustu elánu a aby jste 
nikdy nezůstali samy. Děkujeme….

     Výstava obrazů amatérského malíře

Rádi bychom Vás informovali o 
probíhající a zároveň chystané výstavě 
jednoho z našich občanů obce pana Jiřího 
Vavřičky, nazvané „ V Krušných horách je 
hezky“. První výstava amatérského malíře 

pana Jiřího Vavřičky, nyní probíhá v místní knihovně a 
vystavené obrazy budou k vidění v měsíci listopadu a 
prosince 2015. Po novém roce bude zahájena výstava v 
Městské galerii DDM Bludiště v Chodově, a to od 12. 
ledna do 28. ledna 2016. Navštívit tuto výstavu můžete 
ve dnech, úterý a čtvrtek od 9 – 12 a 14 -17 hodin. 
Využijte příležitosti a přijďte se podívat do místní 
knihovny. A kdo nestihne, může využít výstavy, která 
bude následovat v nedalekém Chodově. Panu Jiřímu 
Vavřičkovy, přejeme v jeho tvorbě pevnou ruku a 
mnoho inspirace. Zároveň děkujeme za prezentaci nejen 
své osoby, ale i obce. 

Soutěž ve vaření marmelády

Ve Frýdlantském výběžku na severním okraji ČR se v 
obci Kunratice každoročně pořádá Kunratická 
JamParáda. V této obci se již od 19. století s úspěchem 
vařily marmeládu a ovocné šťávy, které byly proslavené 
na území celého tehdejšího Rakouska Uherska. Do této 
největší marmeládové soutěže na území střední Evropy 
se může přihlásit každý, kdo jen trochu vaří marmeládu 
a nebojí se jí porovnat s ostatními. I v naší obci máme 
něco podobného, i když ne tak světově známého a tou je 
soutěž o nelepší štědrovečerní salát. Do Kunratické 
JamParády 2015, bylo zasláno 395 vzorků ve 30 
kategoriích, což je dosti veliké zastoupení a konkurence 
výrobců tohoto sladkého maziva. Letošního klání se 
v kategorii marmelády višňové, zúčastnila i občanka 
naší obce paní Alena Rajturová, která dosáhla ve své 
kategorii krásné 2. místo. K tomuto jejímu úspěchu jí 
přijel pogratulovat a předat ocenění, sám, osobně 
starosta pořádající obce z Kunratic. Jsme rádi, že 
občanka naší obce uspěla v tak veliké soutěži na 
předních příčkách, k čemuž jí samozřejmě gratulujeme. 
Věříme, že si své krásné 2. místo ve své kategorii paní 
Rajturová patřičně oslavila. Každá takováto záležitost 

prezentuje, nejen samotného účastníka, ale také obec 

odkud pochází. Děkujeme.

Televizní příjem STA
V naší obci provozuje a 
obhospodařuje sít televizních antén 

firma STAR nova spol. s r. o.. Lidé se velmi často 
obracejí na úřad s dotazy, proč, z jakého důvodu a jestli 
se do nabídky vrátí programy, které z nabídky zmizely. 
Uvádíme na pravou míru. Podle slov technika se jedná 
o dočasnou záležitost, která je způsobena poruchou na 
zařízení. Opravit toto zařízení nelze. Firma tuto vadnou 
věc objednala a část již dorazila. Vzhledem k tomu, že 
toto zařízení se běžně neprodává, musí se objednávat a 
lhůta pro dodání je delší. Po výměně vadných dílů 
v systému se televizní nabídka programů vrátí do stavu, 
v jakém byla před tím. Měla by se ještě navíc rozšířit o 
nějaké televizní programy, které začaly v období 
poruchy vysílat a je možno je s novým zařízením 
naladit. Jedna věc bude ze strany vás občanů potřeba 
udělat. Po montáži nového zařízení firma nemůže 
zaručit, že chybějící kanály budou opět hrát tak, jak je 
nyní máte na svých televizních přijímačích (TV) 
nalazeny. Bude potřeba provést přeladění vašeho 
televizoru a to ve chvíli, kdy již bude vše v pořádku. 
Firma STAR nova s r. o., se omlouvá za vzniklé 
problémy a děkuje za vaše pochopení.

Veřejné osvětlení
Nastal advent, obec se oblékla a rozsvítila do 
vánočního. Pouze bílá peřina ještě neleží, ale snad se 
dočkáme a vánoční svátky budou bílé. Snažíme se touto 
výzdobou, tak jako tomu bývá každý rok, navodit tu 
správnou atmosféru, která k vánočním svátkům patří.
Děkujeme, za vstřícnost majitelům pozemků, na které 
bylo potřeba vstoupit v době nazdobení a poté 
zprovoznění vánočních ozdob. Pro příští rok, máme v 
plánu přikoupit několik nových vánočních ozdob, 
pozměnit umístnění jednotlivých původních a nazdobit i 
část sídliště. V letošním roce se na veřejném osvětlení 
provedli opravy, které si jejich stav vyžádal. Byla 
vyměněna některá svítidla a některá byla opravena. 
S lampami veřejného osvětlení je to, tak trochu jako 
s lidským tělem, ne vše je na první pohled vidět. Jsou 
věci, které jsou oku ukryté a projeví se v ten, ne úplně 
správný čas. Bylo tomu tak v nedávné době, kdy vlivem 
velkých dešťových srážek docházelo k výpadkům a to 
hlavně na sídlišti. A to je i jeden z důvodů, proč chceme 
pokračovat v započaté obnově veřejného osvětlení a 
předcházet, těmto nepříjemným situacím. Na příští rok 
máme také naplánováno na 1. etapě rodinných domů, 
vyměnit stará svítidla za nová. Tato stávající svítidla již 
dosluhují a jejich oprava je nerentabilní. Pokud někdo 
z občanů má problém s tím, že mu někde veřejné 
osvětlení nesvítí, nebo bliká, nahlaste to prosím na 
obecním úřadě společně s číslem stožáru, pokud je 
uvedeno. Tento proces nahlášení urychlí opravu, k plné
vaší spokojenost.  
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Obtěžování okolí a nás všech
Vážení občané, začala nám zima a někteří z nás začali k vytápění svých domů využívat kamna na tuhá paliva. Jedná se 
většinou o občany žijící v rodinných domech, kteří nemají tu možnost  a nebo nechtějí využít jinou alternativu, např. 
plyn, elektřinu. Vytápět dům tímto způsobem má své výhody a nevýhody, ale také povinnosti z toho plynoucí, které by 
měl každý provozovatel znát. Dosti medializovaná a velice známá je i věc, že každý takový má povinnost, pokud 
používá spotřebič s výkonem vyšším než 50 KW nechat provést  1x za rok revizi komína a 1x za 3 roky jeho vyčištění. 
Mezi další povinnosti od roku 2016 patří provádět kontrolu i samotného spalovacího zdroje (kamen)„ 1x za 2 roky, 
doklad o provedené kontrole musí mít dotyčný u sebe a na vyžádání předložit, např. obecnímu úřadu. Péče o tato zařízení
(komín a kamna), by měla zajistit jejich delší životnost, bezpečnost, nemožnost vznícení spalin, minimalizovat otravu 
oxidem uhelnatým a jiné závažné události. V některých případech i vzniku požáru. Nyní nastává problém, který trápí 
nejen naší obec, ale i obce a města ostatní, čím lidé topí. Zdravě uvažující člověk topí tím, co doporučuje výrobce 
zařízení. Při změně druhu topiva je potřeba tuto změnu, pokud není povolena výrobcem, konzultovat s odborníkem. 
Pokud tak dotyčný neučiní, vystavuje se nebezpečí, toho všeho co bylo vyjmenováno výše, vznícení spalin, otrava 
oxidem uhelnatým atd. To, že jsou mezi námi občani, kterým je toto vše úplně jedno a ještě navíc, spalují vše co jim 
přijde do ruky, víme. Svým chováním způsobují kolem svého obydlí hustý dým a veliký zápach, který obtěžuje život 
nejen přímo jeho souseda, ale i nám všem v obci. Toto počínání není správné a ze strany provozovatele nezodpovědné. 
Nikdo z nás nikdy neví, co se v našem životě, nebo rodině může stát a budeme toho našeho souseda potřebovat. Může 
nám v tu chvíli jít třeba i o život. Budete chtít Vy pomoc od člověka, kterému jste Vy sám svým nezodpovědným 
chováním, dlouhé roky otravoval život? Toto je jeden pohled na věc a výmluvy typu nemáme peníze je liché. Pak je tu 
pohled, který plyne ze zákona a za jeho porušení nastává trest. Všichni žijeme v prostředí, které není nejčistší a neměli 
bychom být k těmto“ lidem“ lhostejní. Je pravdou, že není na tyto osoby mnoho zákonných mechanizmů, ale i přesto se 
budeme snažit využít všeho, dostupného a udělovat těmto“ lidem“ pokuty.  Pokud se všichni spojíme, bude těmto 
osobám mezi námi nepříjemně a okolnosti, že to není normální, a nám se to nelíbí, je nakonec změní. Všichni máme děti, 
nebo někoho blízkého na kom nám záleží a pro ty bychom měli chtít tyto základní lidské potřeby. Nenechme si je brát, 
bezohlednými, kterých není mnoho. Tímto způsobem lze nahlížet i na osoby, které se v naší obci nechovají nejlépe a to 
hlavně na sídlišti. To co je, někdy po ránu k vidění kolem kontejnerů, je toho důkazem. Nebýt technických služeb, 
vypadá to tu jako ……………………

Začala nám zima 
I když to z oken našich domovů tak nevypadá, ale podle kalendáře nám začala letošní zima. Počasí této zimy bude podle 
předpovědí dosti měnivé, tak snad se také dočkáme nějakého toho sněhu. Chtěli bychom v tomto nadcházejícím období 
oslovi majitele rodinných domů a sdružení vlastníků na sídlišti, aby byli nápomocni a v maximální možné míře se 
podíleli na úklidu chodníků a prostranství před svými domovy. Věříme, že je v zájmů nás všech občanů, abychom i 
v období zimy, měli možnost se po obci normálně pohybovat. Ze strany obce se také budeme maximálně snažit, udržet 
všechny chodníky schůdné a komunikace sjízdné. Chtěli bychom poprosit starší občany, aby ve dnech, kdy se bude tvořit 
náledí vycházeli až budou komunikace ošetřeny. Spěch se někdy nevyplácí a bylo by škoda, trávit období, například 
vánočních svátku, někde u lékaře. Věříme, že společným přičiněním letošní zimu zvládneme. Dále bychom chtěli 
apelovat na všechny majitele motorových vozidel, aby byli ohleduplní a své vozy parkovaly na místa k tomu určená. 
Míst na parkování je v obci dostatek, ale bohužel nemůže mít každý svůj vůz pod okny. Vozidla, která budou v obci 
bránit k řádnému čištění komunikací, bude obec řešit s Městskou policií. Předem děkujeme za vaší spolupráci a 
pochopení.

Předsilvestrovské období a zábavní pyrotechnika
Blíží se nám konec roku 2015 a někteří občané chtějí, tento čas patřičně oslavit. V době předvánoční a poté i o 
Silvestrovské, používají různé petardy, dělobuchy a jinou zábavní pyrotechniku. Jak prodejci, tak i rodiče by si měli 
uvědomit, že tento druh zábavy, mnohdy nepatří do rukou dětem. Ze zákona je prodej pyrotechniky osobám do 18 let 
věku zakázán. Každý rodič by měl svým dětem vysvětlit, proč je tato zábavná pyrotechnika pro ně zakázána a co jim a 
ostatním může při špatné a neodborné manipulaci způsobit. Když už se něco stane, je pak hodně smutné koukat svým 
dětem do očí a uvědomovat si, že jsem jim to povolil, anebo je na nebezpečí neupozornil. Nehledě na to, že při 
neodborném požívání může dojít, také k požárům. Buďme ohleduplní vůči starším občanům a zvířatům, kteří jsou na 
tento druh zábavy citlivější. Používejme pyrotechniku rozumně a pouze ve dnech oslav příchodu nového roku.  
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