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Červen 2021___________      č. 112 
 

Z jednání Zastupitelstva obce Vintířov 

22. února 2021 – vice na www.vintirov.cz – obec – zápisy a usnesení 

Program jednání: 

 

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce 

2. Informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou  konat 8. a 9. října 2021 

3. Informace o kulturních akcích v roce 2021/ COVID - 19  

4. Stav a průběh investičních akcí na rok 2021 a příprava akcí na další roky 

5. Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím v roce 2020 dle zákona č. 106/1999 Sb. a pozdějších změn 

6. Informace ke sčítání lidu 2021 

7. Návrh plánu veřejnoprávních kontrol na rok 2021 

8. Projednání a schválení termínu svateb pro rok 2021 

9. Odpisový plán na rok 2021 Mateřská škola Vintířov 

10. Odpisový plán na rok 2021 Základní škola Vintířov 

11. Odpadové hospodářství obce za rok 2020/ odpady v roce 2021 

12. Projednání žádosti o pronájem společenského sálu v termínu 11.6. – 13.6.2021 z důvodu konání svatby 

13. Projednání žádosti o pronájem společenského sálu v termínu 24.7.2021 z důvodu konání svatby 

14. Informace k činnosti opatrovníka 

15. Projednání žádosti o převod nájemní smlouvy na pozemek p.p.č. 26/8 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:  

1. Prodloužení veřejnoprávní smlouvy na dobu určitou s Městskou knihovnou Sokolov. Předmětem 

spolupráce  je nákup a zpracování knižních fondů pořízených z prostředků provozovatele knihovny (obec) 

a jejich distribuce v roce 2021. 

2. Příjemný dopis manželů Krejčových č.p. 40, ve kterém moc děkují za vánoční balíčky a zároveň přejí 

krásné prožití vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku.  

3. Prodloužení stávající příkazní smlouvy na činnost stavebního dozoru staveb s panem Karlem Tesařem, 

IČ: 10046267, Stráž nad Ohří 160, 363 01 Ostrov na dobu určitou. 

4. Na základě žádosti byla schválena odměna pro ředitelku ZŠ Vintířov. Odměna bude hrazena ze zbylých 

mzdových prostředků poskytnutých Krajským úřadem Karlovarského kraje v roce 2020.  

5. V měsíci 12/2020 byly tradičně rozneseny zastupiteli obce vánoční balíčky všem občanům starším 63 let. 

Od mnoha obdarovaných bylo vysloveno velké poděkování zastupitelům obce a zaměstnancům obecního 

úřadu. 

6. Na základě schváleného rozpočtu obce pro rok 2021 byly příspěvkovým organizacím MŠ a MŠ 

převedeny finanční prostředky na činnost.  

7. V souvislosti se špatnou epidemiologickou situací COVID-19 je dlouhodobě snížena poptávka po 

přepravě. Z tohoto důvodu přistoupila společnost AD Lignetaregionalbus s.r.o.  s platností od 1.2.2021 

k dočasné výluce autobusových linek č. 421702, 421703, 421704, 421705, 421706 a 421707. 

8. Ze strany Úřadu práce ČR – Krajské pobočky v Karlových Varech, byla na obci Vintířov v období 10.11.- 

4.12.2020 provedena průběžná finanční kontrola. Předmětem kontroly byly dohody o poskytování 
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pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvků. Kontrolou nebyly 

zjištěny žádné nedostatky. 

9. S platností od 1.1.2021 byl v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, navýšen příspěvek za 

vedení ředitelkám MŠ a ZŠ.  

10. Dne 18.1.2021 byla podepsána dohoda o vzájemné spolupráci v roce 2021 mezi obcí a zástupcem 

společnosti Sokolovská uhelná, p.n. a.s. (POPD). 

11. Místní obecní rozhlas: mezi obcí Vintířov a panem Petrem Esterkou byla podepsána licenční smlouva, 

jejímž předmětem je používání 18 hudebních znělek s možností jejich užití jako znělky hlášení místního 

rozhlasu pro různé slavnosti, tryzny a další akce pořádané v obci. Smlouva je sepsána na 50 let za částku 

1980,- Kč. Důvodem tohoto rozhodnutí je neustálé navyšování poplatků správce autorských práv OSA . 

Za rok 2020 obec zaplatila na těchto poplatcích Ochrannému svazu cca 16 000,- Kč bez DPH.   

12. Ke dni 31.12.2020 končí město Sokolov své členství v Hospodářské a sociální radě Sokolovska (HSRS). 

Vystoupení schválilo zastupitelstvo na posledním zasedání v roce 2020.   

13. Obec má k datu 17.1.2021 na investičních podílových fondech u Komerční banky částku 25 307 006,70 

Kč. 

14. Za rozhodné období 1.10. - 31.12.2020 získala obec od společnosti EKO-KOM za množství odpadu 

(papír, plast, sklo, kovy, nápojový karton) prostředky ve výši 35 315,56 Kč. Za rok obec doplácí cca 

88 000,- Kč. 

15. Základní škole Vintířov byla poskytnuta prostřednictvím Karlovarského kraje dotace Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti prioritní osy 3 (Výzva č. 02_20_080 šablony III – mimo hlavní 

město Praha), ve výši 322 389,- Kč.  

16. Na základě žádosti členů spolku Českého svazu včelařů, z.s., základní organizace Chodov, věnován dar 

na činnost ve výši 2 000,- Kč. 

17. Na základě žádosti rybářského týmu CT Abaits Vintířov, který se zúčastní rybářského závodu FF JiKra 

CARP CUP – Jezero Borek 2021 dne 6.4.2021 a kde jedním z členů týmu je dlouholetý zaměstnanec 

technických služeb Jan Vystrčil, poskytnut sponzorský dar ve výši 1 000,- Kč. 

18. Obec Vintířov obdržela děkovný dopis ředitelky Linky bezpečí, z.s, ,která za celý tým děkuje 

zastupitelstvu obce za podporu v roce 2021. 

19. Společnost URBITECH s.r.o. provozující aplikaci hlášení rozhlasu v naší obci zaslala obci děkovný dopis 

za spolupráci v roce 2020. Zároveň informovala o nové koncepci našeho úřadu v mobilu v aplikaci 

„Hlášení rozhlasu“, kterou obec využívá a do které se mohou občané stále prostřednictvím aplikace anebo 

přímo na úřadě zaregistrovat. Občané jsou tak skrze aplikaci synchronně informováni o tom, co je hlášeno 

v místním rozhlase.   

20. Na základě žádosti o vyjádření se k rekultivačním pracím společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce 

a.s. v roce 2021 v katastrálním území obce. (vnitřní výsypka lom Jiří – II., III. etapa, výsypka Klondajk  

II. a rekultivace Podkrušnohorské výsypky – X. etapa) byl obci udělen souhlas s prováděnými 

rekultivačními pracemi v plánovaném rozsahu. 

21. Obcí Vintířov byl uhrazen členský příspěvek za členství v Hospodářské a sociální radě Sokolovska  z.s. 

za rok 2021 ve výši 2000,- Kč. 

22. Členské obce Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska hradily příspěvky pro rok 2021. Obec 

Vintířov hradila příspěvek ve výši 0,- Kč. 

23. Dopis starosty města Chodov, ve které s úctou poděkoval všem zasahujícím hasičům za profesionální 

zásah, nasazení a lidský přístup při řešení všech krizových situací při požáru v Hrnčířské ulici v Chodově 

ve dnech 17. a 18.1.2021. Mezi vyřčenými jednotkami byla i naše místní jednotka Sboru dobrovolných 

hasičů Vintířov. 

24. Dne 12.1.2021 se uskutečnilo jednání členů komise životního prostředí obce se zástupcem firmy Liapor 

Vintířov, kde byly zhodnocena opatření, která zmírňují dopady na životní prostředí a obyvatele obce. 

25. Dne 25.1.2021 se měl konat řádný sněm Hospodářské a sociální rady Sokolovska. Vzhledem ke špatné 

epidemiologické situaci jednání proběhlo hlasováním  per rollam. Jedním z bodů bylo ukončení činnosti 

HSRS. Hlasováním nebyl tento záměr odsouhlasen. 

26. Ředitelka Mateřské školky Vintířov oznámila ukončení pracovního poměru k datu 12.9.2021. 

 

10. května 2021 – vice na www.vintirov.cz – obec – zápisy a usnesení 

Program jednání: 

 

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce 

2. Projednání možného navýšení obecních prostředků do podílových fondů KB, možnosti představí p. Janota. 

3. Informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat 8. a 9. října 2021 

4. Informace o kulturních akcích 5-12/2021 
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5. Stav a průběh investičních akcí v roce 2021 a příprava akcí na další roky. 

6. Zpráva o činnosti správy majetku obce za rok 2020 

7. Zpráva o činnosti místní knihovny za rok 2020 

8. Zpráva o činnosti SDH Vintířov JSDH za rok 2020 

9. Účetní závěrka Základní školy Vintířov za rok 2020 

10. Účetní závěrka Mateřské školy Vintířov za rok 2020 

11. Návrh na rozdělení výsledků hospodaření za rok 2020 Mateřská škola Vintířov  

12. Projednání výsledku kontroly hospodaření a závěrečného účtu obce za rok 2020 

13. Delegování zástupce obce na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o 

14. Informace o pozemcích Města Loket v katastrálním území obce Vintířov/prodej 

15. Projednání odkoupení pozemku p.p.č. 457 v k.ú. Vintířov u Sokolova od Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s. 

16. Projednání žádosti Mateřské školy Vintířov o udělení souhlasu zřizovatele s realizací projektu výzvy č. 80-OP  

VVV – Šablony III 

17. Konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele školského zařízení Mateřské školy Vintířov 

18. Projednání žádosti o odkoupení části pozemku p.p.č. 41/1 v k.ú. Vintířov u Sokolova 

19. Žádosti o převod nájemní smlouvy na pozemek p.p.č. 26/8 v k.ú. Vintířov u Sokolova 

20. Projednání změn nájemních smluv obecních garáží v areálu č.p. 179  

21. Projednání žádosti o rozšíření pronájmu části pozemku p. p. č. 335 v k.ú. Vintířov u Sokolova 

22. Projednání žádosti o pronájem části pozemku p.p.č. 512/1 v k.ú. Vintířov u Sokolova 

23. Partnerská smlouva o spolupráci MAS 2021 – dodatek č. 1 

24. Projednání smlouvy o spolupráci s investorem Projektu větrných elektráren meridian Nová Energie s.r.o. 

25. Projednání žádosti o odpuštění nájemného za provozování baru ve sportovním centru 

26. Projednání odpuštění nájemného osobám využívajícím nebytové prostory obce k podnikání 

27. Projednání stížnosti na obsazenost obecních bytů 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:  

1. Obec za spoluúčasti odtahové služby Ekolikvo s.r.o. z Lomnice nechala dne 23.3.2021 odstranit vrak 

vozidla značky Peugeot, který se nacházel u garáží v blízkosti Tech. služeb obce č.p. 111 a ohrožoval 

svým stavem občany, a to zejména děti.  V této věci byly učiněny veškeré zákonné postupy a po uplynutí 

lhůty, kdy si bylo možno vozidlo majitelem odvézt, byl vrak zlikvidován.  

2. Na základě předchozího rozhodnutí zastupitelstva obce byla dne 23.3.2021 podepsána smlouva se 

společností Zásilkovna s.r.o. v souvislosti s plánovaným umístěním Z-BOXu v blízkosti parkoviště č.p. 

57. Jedná se další možnost rozšíření služeb pro občany obce. Instalace byla plánovaná v měsíci březnu, 

ale vzhledem ke špatnému počasí bude Z-BOX instalován v měsíci květnu 2021.  

3. Dne 2.4.2021 se starosta obce zúčastnil jednání v sídle společnosti Sokolovská uhelná, p.n., a.s. 

v záležitosti připravované změny ve společnosti Sokolovská skládková s.r.o., jejímž cílem je 

transformovat společnost a reagovat tak i na dopady, které mají přímou souvislost se schválením nového 

zákona o odpadech, který byl schválený 23.12.2020 s platností od 1.1.2021. 

4. V termínu 3.3.2021 proběhl v obci audit k plnění smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadu 

z obalů autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s., za období 1., 2., 3. a 4. čtvrtletí 2020 

s výsledkem, kdy nebyly zjištěny v daném období žádné nedostatky.  

5. Dne 4.3.2021 se uskutečnila schůzka na OÚ ve Vintířově s místostarostou města Chodov panem 

Luďkem Soukupem v záležitosti přechodu žáků 5. ročníků na 2. stupeň  ZŠ do Chodova. U jednání byla 

přítomna paní učitelka Petra Šimková, která vysvětlila problémy, které v této záležitosti vyvstaly. 

Jednání bylo přínosné, neboť na základě něho došlo ze strany města Chodov ke změnám, které pomohou 

zmírnit problém s přechodem. Za vstřícnost a pomoc, ze strany města Chodova moc děkujeme.  

6. Dne 11.3.2021 se uskutečnilo jednání na OÚ Vintířov se zástupci společnosti Sokolovská uhelná, p.n., 

a.s. v záležitosti pozemků společnosti nacházejících se v katastrálním území obce Vintířov. Cílem bylo 

iniciovat možnost odkupu některých pozemků a případně se dohodnout o užívání, nebo předkupního 

práva. Jednání za SUAS byli přítomni pánové Ing. Josef Bucifal za správu majetku a Ing. Jiří Pöpperle. 

7. Dne 17.3.2021 byl předán do rukou restaurátora pana Petera Helmuta z Házlova u Chebu obraz 

pocházející z místní kapličky sv Anny. Po zrestaurování bude obraz vrácen zpět do interiéru kapličky.  

8. Dne 23.3.2021 se starosta obce účastnil jednání svazku Mikroregionu Sokolov – východ v KASSu 

v Chodově. Mimo jiného byla projednána a schválena změna na postu manažera svazku, kdy Ing. 

Makovičku nahradil Mgr. Daniel Tomín a změna na postu předsedy a místopředsedy. Zde došlo 

k prohození funkcí pánů Patrika Pizingera - předsedy a Jan Picka- místopředsedy. Novým předsedou se 

stal Jan Picka. Změna byla provedena víceméně formálně, a to hlavně z důvodu změn po volbách na 

kraji. Byla by tak ztížena vyjednávající pozice svazku s krajem z důvodu střetu zájmů. 

9. Dne 31.3.2021 se uskutečnilo jednání se zástupcem firmy EUROGREEN panem Krajčovičem ve věci 

údržby travnatých hřišť v obci v roce 2021. 
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10. Dne 6.4.2021 obdržel starosta obce zprávu přes email od paní Šárky Jelínkové, která byla adresovaná i 

generálnímu řediteli společnosti Liapor. Obsahem zprávy byl popis problému se zápachem z firmy Liapor 

v místě bydliště. Obec na tuto zprávu v zákonné lhůtě odpověděla a záležitost byla řešena z dotčenými 

orgány i s vedením firmy.   

11. Dne 8.4.2021 se uskutečnilo setkání s kronikářskou obce paní Věrou Svobodovou ve věci schválení textu 

do kroniky za rok 2020. Vzhledem k opatřením v souvislosti s pandemií COVID 19 se setkání 

uskutečnilo pouze za přítomnosti starosty a místostarostky obce. 

12. Dne 8.4.2021 proběhla v rámci údržby výměna všech baterií v hlásičích místního rozhlasu, kterou 

provedla firma ChanGroup s.r.o. z Dolního Rychnova. Pro zkvalitnění komunikace mezi obcí a občany 

je stále možno využít i hlášení aplikace HLÁŠENÍ ROZHLASU , kdy přímo přes staženou aplikaci a 

nebo prostřednictvím SMS lze dostávat informace zveřejněné v místní rozhlase.  

13. Dne 14.4.2021 byla před budovou obecního úřadu instalována elektronická úřední deska. Elektronická 

úřední deska byla pořízena za iniciativy svazku Mikroregion Sokolov - východ za bezmála 2,33 milionu 

korun. Cílem projektu bylo zlepšit digitalizaci veřejné zprávy a pomoci občanům k lepší komunikaci. 

Obec přispěla ze svého rozpočtu částkou ve výši 110 100 Kč.  

14. Dne 15.4.2021 se uskutečnil pravidelný svoz nebezpečného odpadu společností SUAS – skládková (svoz 

je realizován dvakrát do roka). Dle výkazu ze svozu je zřejmé, že občané možnosti zbavit se 

nebezpečného odpadu využívají. 

15. Dne 15.4.2021 byla na obecní úřad pozvána dlouholetá pracovnice paní Šubrtová, která odchází do 

důchodu. Jelikož dlouhá léta vykonávala svou pracovní pozici velice dobře, bylo jí za toto ze strany 

představitelů a zaměstnanců obce poděkováno a obdržela malou pozornost. Ještě jednou moc a moc 

děkujeme. Z tohoto důvodu nastupuje na její pozici s platností od 1.6.2021 nová zaměstnankyně paní 

Anna Vostrá.  

16. Dne 29.4.2021 se starosta obce zúčastnil VH sboru dobrovolných hasičů. 

17. Dne 30.4.2021 společně s měsíčními informacemi byl obcí expedován do schránek místním občanům 

dotazník, jehož prostřednictvím chceme získat názor občanů na kvalitu života v naší obci. Zároveň tyto 

informace budou významným podkladem při tvorbě Strategického plánu rozvoje obce 2021-2030. S 

dotazníkem byli zastupitelé seznámení v materiálech k 16. zasedání zastupitelstva obce a na základě 

připomínek byl dopracován. Bohužel z důvodu opatření vlády, potažmo zdravotnictví , došlo až nyní 

k expedici. V termínu jich bylo na obecní úřad doručeno 34 ks. Dne 10.5.2021 se uskutečnilo jednání se 

zástupcem zpracovatele Mikroregionu Sokolov - východ. V této záležitosti jsou naplánována dvě veřejná 

projednání. Nejbližší termín je 25.5.2021.    

18. Mateřská škola Vintířov bude v době letních prázdnin v termínu 19.7. – 13.8.2021 uzavřena. 

19. K datu 30.4.2021 je do 1. ročníku Základní školy Vintířov pro školní rok 2021/22 přijato 18 žáků. 

20. Obec Vintířov uhradila roční členský příspěvek za členství ve svazku Mikroregion Sokolov – východ ve 

výši 63 000,- Kč.  

21. Obec Vintířov uhradila roční členský příspěvek za členství v Hospodářské a sociální radě Sokolovska, 

z.s. ve výši 2 000,- Kč. 

22. Zastupitelstvo Karlovarského kraje na svém jednání 26. 4. 2021 vyslovilo poděkování všem, kteří 

pomáhali a pomáhají bojovat proti pandemii COVID-19 na území Karlovarského kraje, a to mnohdy nad 

rámec svých běžných pracovních povinností a na úkor svého volného času. 

23. V období měsíce 7/2021 bude probíhat oprava na technologii výměníkové stanice (deskový výměník VT 

40). Oprava nebude mít vliv pro konečné odběratele, neboť se jedná o část topného systému. Jak již bylo 

zveřejněno v měsíčních květnových listech, v letošním roce se neuskuteční odstávka ve Vřesové.   

24. Příští plánované zasedání zastupitelstva obce bude 28.6.2021. 

25. Ke dni 10.5.2021 má obec Vintířov na podílových fondech u KB prostředky ve výši 25 448 961,19 Kč. 

26. Instalované dopravní zrcadlo v místě výjezdu od garáží a Tech. služeb č.p. 111 z důvodu vyšší 

bezpečnosti při vjíždění na hlavní silnici 

27. Ve dnech 3. -14.5.2021 proběhl zápis dětí pro školní rok 2021/22 do Mateřské školy Vintířov. 

28. Dne 29.4.2021 se uskutečnilo výběrové řízení na bytovou jednotku č. 12 v č.p. 182, záměr byl zveřejněn 

na úřední desce a v měsíčních informacích.  

29. Dne 6.5.2021 se uskutečnilo jednání na OÚ se zástupci Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s. 

v záležitosti vyhodnocení podmínek za rok 2020 v plnění v souladu s rozhodnutím OBÚ v Sokolově 

č.j. 1820/2009/08/2 ze dne 20.8.2009 POPD „Lom Jiří 2020“. 

30. Distribuce ČEZ, a. s. ukončila formu písemného informování občanů o plánovaných vypínáních el. sítě. 

Na webových stránkách obce z tohoto důvodu byl vytvořen ve spodní části banner, kde si občané po 

kliknutí na odkaz mohou ověřit, zdali v jejich lokalitě není plánováno vypnutí.  

31. Rozeslány dopisy nejbližším osobám bývalých nájemníků zahrádek na části pozemku p.p.č. 228/1 v k.ú. 

Vintířov u Sokolova. S vyrozuměním o vrácení do 19.5.2021 obci s tím, že poté bude zveřejněn záměr 

pronajmout dotčené zahrady a přidělit novým nájemníkům. 
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Investiční akce v roce 2021 

 

 
Dětská hřiště na sídlišti 

V minulosti vznikla myšlenka vytvořit na sídlišti mezi panelovými 

domy místa, kde by si mohly hrát místní děti, které většinu svého 

času tráví na sídlišti. Význam hřišť ocení nejedna maminka a 

odsoudí možná starší lidé. Na jednom se ale určitě všichni 

shodneme.  Nelze nečinně přihlížet a říkat si, že nebudeme tvořit 

žádné zázemí pro naše děti. Je mnoho důvodů, proč tak nečinit- 

např. vše, co se na sídlišti vytvoří ,bude zničeno anebo to bude rušit 

část ostatních občanů. Toto je již otázka na každého z nás, jak se 

budeme k dílu chovat a jak budeme svým chováním případně 

obtěžovat ty nejbližší. Chceme věřit, že vytvořená místa budou 

využívána a že pomohou nabídnout zábavu pro nejmenší. Od 

myšlenky k realizaci bývá mnohdy daleko, a tak jsme velice rádi, že 

se povedlo v relativně krátké době uskutečnit plánovaný záměr. Na dětská hřiště byla vypracována nejprve 

studie a dalším stupněm bylo zpracování projektu 

projektantkou Ing. Kristýnou Greinerovou. Vzhledem k ceně 

díla 3 046 110,95 Kč byla hledána vhodná forma financování. 

Povedlo se.  Projekt „Dětská hřiště v obci Vintířov“ byl 

realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z 

programu Ministerstva pro místní rozvoj. Obec obdržela 

příspěvek ve výši 1 742 422,00 Kč a ze svého uhradila 

1 303 688,95 Kč. Za věnované prostředky velice děkujeme. Do 

dětských hřišť byl zakomponován prvek z místní firmy LIAS 

Vintířov, lehký stavební materiál K.S. , jedná se o části 

betonového oplocení v designu ZEBRA. Jsme tomu velice rádi, 

že se tento prvek povedlo zakomponovat do projektu, neboť 

dodává hřišti moderní vzhled. I zde musíme poděkovat firmě za 

dodání a seriózní nabídku. Věříme, že nově vytvořená zázemí 

pomohou uspokojit nejednoho z nejmenších a doufáme, že nebudou některými jedinci ničena. Instalované herní 

prvky od renomovaného výrobce tomu dávají dobrý základ.  

 

 
Stav a průběh investičních akcí na rok 2021 a příprava akcí na další roky.  

Starosta seznámil zastupitele se stavem příprav jednotlivých investičních akcí pro rok 2021. Stále je řešena 

výstavba objektu TJ Baník Vintířov kde již měly začít demoliční práce v listopadu 2020 a po demolici měla být 

zahájena  stavba nové budovy. Ze strany projektanta nebyly do dnešního dne předloženy veškeré slíbené 

podklady. Stále není dodána projektová dokumentace tak, aby se mohly provádět kroky směřující k podání 

dokumentu ke stavebnímu řízení. Zároveň je snahou najít vhodný dotační titul. Firma Gartensta plus s.r.o. 

ukončila před začínající zimou práce na výstavbě dětských hřišť na sídlišti. Práce probíhají dle harmonogramu a 

nejzazší termín dokončení je 30.6.2021. S jarním počasím budou práce obnoveny. Dne 11.2.2021 proběhlo 

výběrové řízení na zhotovitele stavby parkoviště mezi domy č.p. 172 -175 + splaškové  kanalizace. Vítěznou 

firmou se stala společnost STAMOZA, s.r.o. z Chebu, která předložila nejnižší nabídkovou cenu 3 332 354,12 

Kč. Výběrového řízení se zúčastnilo 7 firem. Předpoklad realizace je 3/2021. Veškeré práce budou koordinovány 

i s Vodohospodářskou společností Sokolov. V počátcích stavby bude vytvořeno záchytné parkoviště pro cca 20 

aut. Pracuje se na projektové dokumentaci v záležitosti úpravy křižovatky směrem na Sokolov u č.p. 100. 

Záležitost byla řešena na Krajském úřadě s panem  Burešem. Dalším krokem bude předložit zpracovanou PD 

ředitelství Krajské údržbě a správě silnic KK, kde bude koordinována příprava a dohodnut termín zahájení 

realizace. Projekčně jsou řešeny projekty ke stavbám komunikace ke garážím pod sídlištěm, chodník u č.p. 

152,153 a 163, komunikace u TJ Baník Vintířov směrem k č.p. 86,87, splašková kanalizace pro RD č.p. 

70,74,77,83 (probíhají přípravné práce), nové veřejné osvětlení na sídlišti, dále je zpracovávána studie na úpravu 

parku pod místní ZŠ. Koncepčně bude řešen i chodník směřující od OÚ ke škole aj. S příchodem jarního počasí 

budou zahájeny práce na výstavbě 2. části chodníku před panelovým dome č.p. 166, 167, pod nově 

vybudovaným parkovištěm u zdravotního střediska. Provádějící firmou bude JML stavební s.r.o. ze Sokolova. 

Byly zahájeny práce na úpravě nezrekonstruovaných prostor v objektu zdravotního střediska a vstupů do 

objektu. Tyto práce bude provádět firma Lajka s.r.o. z Chebu. Etapově   bude řešena záležitost obnovy 
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stávajícího kamerového systému v obci. Dokončeno bylo veřejné osvětlení od firmy Liapor směrem k obci Stará 

Chodovská. V jarních měsících budou odstraněny zjevné vady, které nebylo možno s příchodem zimního počasí 

řádně dokončit. Byl zpracován projekt nového napájecího místa veřejného osvětlení pro spodní část obce. Tento 

projekt koresponduje s projektem společnosti ČEZ Distribuce, která plánuje pokládku vzdušného vedení v této 

části obce s realizací v letech 2022-23. Společně s projektantkou je řešen záměr vybudovat pod panelovým 

domem č.p. 164,165 blíže k čističce odpadních vod hřiště pro náctileté. Dále jsou řešeny menší záležitosti -

údržba atp. a samozřejmě i projekty většího rozsahu.      

 

 

 

 

Kulturní akce červen– říjen2021 

  

ČERVEN 

26.06.2021 sobota 07.00 - 20.00 Park Mirakulum a tankodrom Milovice 

26.06.2021 sobota   Turnaj ve stolním tenise –tělocvična při MŠ Vintířov 

SRPEN 

21.08.2021 sobota 13.00 - 24.00 
ROCK FEST Vintířov - tentokrát vystoupí regionální kapely - budeme 

upřesňovat 

ZÁŘÍ 

11.09.2021 sobota   13.00 - 19.00 
oslavy Hornického dne - areál TJ Baník Vintířov, sál restaurace "U 

Kahanu" 

25. - 27. 9 2021 sobota - pondělí   třídenní zájezd pro občany obce - Lednice 

ŘÍJEN 

04.10.2021 pondělí 17.00 - 21.00 
oslavy Dne seniorů - Josef Dvořák, 18.30 - Staropražští Pardálové a taneční 

vystoupení - sál restaurace "U Kahanu" 

…...2021 pátek 17.00 
Dýňový den - lampionový průvod od MŠ do lesoparku, ukončení zahradním 

ohňostrojem 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Termín zájezdu: 25.09. – 27.09. 2021 (sobota – pondělí) 

 

Cena zájezdu : 1.500,- Kč/osoba 

 

Přihlášky na zájezd:        od 16. června 2021 (středa), od 16.00 v kanceláři č. 2 – Jitka Střimelská 

 

Cena zahrnuje: doprava autobusem, 2x ubytování ve dvoulůžkových pokojích se sociálním zařízením, 

1x oběd na lodi, 2x polopenze vč. posezení ve sklípku s druhou studenou večeří a 

konzumací vína, cimbálová muzika, vstupné, jízdné lodí, služby průvodce 

 

Odjezdy:  Vintířov 07.00  od samoobsluhy Vintíř 
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Program zájezdu: 

 

1. den – odjezd z místa určení směrem na Prahu. Kolem poledne příjezd k areálu zámku Žďár nad Sázavou. 

Prohlídka nejzajímavějších míst bývalého cisterciáckého kláštera – dnešního zámku s místním průvodcem a 

následná návštěva Muzea nové generace (chlouba zde žijících Kinských) ,pyšnící se cenou Nejkreativnější 

muzeum ve střední Evropě. Nabízí aktivní pohled na příběh kláštera a okolí. Prohlídka s audio průvodcem. 

Individuální čas na posezení v místní kavárně, procházka areálem apod. Později odpoledne odjezd do Lednice  

na ubytování a večeři.   

2. den – po snídani odjezd do Mikulova. Dopolední prohlídka vápencových jeskyní Na Turoldu (druhohorní 

jeskynní systém). Po prohlídce odjezd k nedaleké vodní nádrži Nové Mlýny na polední plavbu s obědem 

a ochutnávkou vína. Po obědě a projížďce lodí návrat  do centra Mikulova na prohlídku zámku Mikulov 

v rámci okruhu Zámecké sklepení s obřím sudem (původní sud na víno ze 17. stol.). Po společné návštěvě 

zámku následuje individuální program. V podvečer návrat do Lednice na posezení a večeři ve sklípku 

s cimbálovou muzikou, zábavou a dobrým vínem vinařství Knoll. 

3. den – po snídani odjezd do Kunštátu na návštěvu místního zámku, který seznamuje návštěvníky s životem 

posledních šlechtických majitelů. Po prohlídce zámku krátký přejezd k Jeskyni Blanických rytířů, kteří dle 

pověsti chrání Čechy v dobách nejhorších. Návštěva jeskyně a přilehlé Smyslové zahrady, která byla 

původně určena pro nevidomé, ale má úspěch u všech. Po prohlídkách individuální čas na oběd v místní 

restauraci a následná cesta zpět do Vintířova. Předpokládaný návrat cca 20.00 hodin. 

 

Ubytování: v rodinném hotelu*** Štork ve dvoulůžkových pokojích se sociálním zařízením. Hotel 

v docházkové vzdálenosti od vinného sklepa pro nedělní večer. 

 

Stravování: polopenze formou večeře (servírované), snídaně (bufetové). Snídaně i první večeře v 

hotelové restauraci. Druhá večeře ve vinném sklepě Pod Křížkem. Konzumace ve sklípku 

zahrnuje teplou večeři + celovečerní studený raut vč. řízené degustace se sommelierem 

s ochutnávkou 6 druhů vín a následné konzumace (v ceně poukazu).   Degustace s večeří a 

konzumací na cca 6 hodin, tzn. od 19.00 h do 01.00 h za doprovodu cimbálové muziky po celý 

večer. V neděli společný oběd na lodi se skleničkou vína při projížďce po přehradě. 

 

Vstupné: klášter Žďár n/S, Muzeum nové generace, projížďka lodí s konzumací, jeskyně Na Turoldu, 

Zámek Mikulov, zámek Kunštát, Jeskyně Blanických rytířů, Smyslová zahrada. 

 

 

 

 

Oslavy Dne seniorů – 4. října 2021 od 17.00 – 21.00 hodin 

 
 

ŠMÁTRÁNÍ V PAMĚTI JOSEFA 

DVOŘÁKA 
 

Zábavná talk show nejznámějšího českého 

vodníka, skvělého divadelního, televizního a 

filmového herce, vypravěče Večerníčků Josefa 

Dvořáka v doprovodu královny české 

žurnalistiky, spisovatelky a skvělé 

moderátorky Marie Formáčkové, spoluautorky 

pěti knih Josefa Dvořáka. 
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Vítání občánků 2021 

V roce 2021 se slavnostní vítání nově narozených občánků uskuteční v sobotu 20. 

listopadu od 14.00 hodin ve společenském sále restaurace „U Kahanu“. Vítat se 

budou děti narozené v období 1.11.2020 – 31.10.2021. Každé narozené děťátko, 

které se se svými rodiči zúčastní slavnostního přivítání, dostane od obce malý 

dárek, pamětní list a finanční hotovost. Z průběhu akce budou pořízeny fotografie, 

z nichž některé obdrží rodiče a další budou založeny do „Knihy zápisů do života“. 

S ohledem na zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů je potřeba, aby 

se zákonní zástupci, jejichž děťátko má trvalý pobyt v obci, nebylo-li ještě přivítáno 

a mají-li rodiče zájem se zúčastnit vítání občánků v listopadu 2021, dostavili na obecní úřad a vyplnili zde příslušný 

formulář. Formulář si je možno vyzvednout na obecním úřadě, případně stáhnout na webových stránkách 

obce – www.vintirov.cz – obecní úřad - formuláře. 

 

 

 

Ze školských zařízení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mateřská škola 

 
Léto a prázdniny se blíží - ohlédnutí za školním rokem 2020/21 

 

Letošní podivný školní rok nám díky covidové  pandemii utekl jako voda. Byl opravdu zvláštní , jakoby 

polovičatý.  

Akce, které na podzim a v zimě tradičně chystáme v naší školce, se vůbec neuskutečnily (vánoční besídka pro 

rodiče, karneval, ples ), nebo  bylo vše uspořádáno bez přítomnosti rodičů a veřejnosti. Pro lepší povědomí 

rodičů o naší podzimní a zimní činnosti v MŠ proto paní učitelky zveřejňovaly pro rodiče alespoň online ukázky. 

Paní učitelky s mírně pozdviženými rameny konstatovaly, že si letos naše děti téměř neužily. Odpověď je vcelku 

nasnadě. Děti byly často nemocné, rodiče se vzhledem k pandemii o své děti báli a tak je posílali do školky méně 

a pak byla školka zavřená téměř dva měsíce. 

Doufáme, že nový školní rok 2021/22 proběhne mnohem klidněji a tradičněji. 

S příchodem jarního období se konečně pandemická situace zlepšuje a my se s dětmi chystáme uskutečnit 

alespoň několik posledních tradičních akcí školy. 

Na co se můžeme těšit: 

- Oslava Dne dětí aneb „Průzkumníci v přírodě“ – uskuteční se na Vodárně dne 1.6.2021   

- Školní výlet do ZOO Chomutov – uskuteční se 7.6.2021 

- Poslední zvonění s předškoláky – rozloučení s MŠ  - 28.6.2021 akce pro rodiče a př. děti od 14.45 hod. 

- Předprázdninové soutěžení dětí aneb „Hurá na prázdniny“  dopolední akce pro děti 

Ukončení školního roku je možnost pro bilancování a vyjádření poděkování.  Proto chci za všechny 

zaměstnankyně školy vyjádřit poděkování všem rodičům za spolupráci  ( zejména při online výuce nejen dětí 

ze  2. třídy, které měly výuku povinnou, ale též za aktivitu rodičů a dětí 1.třídy ). 

Děkuji panu  starostovi  M.Chocovi a všem zastupitelům Obce Vintířov za spolupráci a podporu. Poděkování 

patří též paní ředitelce Mgr. M.Kokešové a celému pedagogickému kolektivu ZŠ Vintířov. Vzájemná spolupráce 

mezi MŠ a ZŠ je na velmi dobré úrovni. 

V neposlední řadě děkuji celému kolektivu Mateřské školy Vintířov  za jejich dobře odvedenou práci, jednotnost 

a dobrý kolektiv, který tvoří. 

 

 

 

http://www.vintirov.cz/
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A ještě jedna organizační zpráva pro rodiče a dospělé strávníky naší MŠ: 

Mateřská škola Vintířov a školní jídelna při MŠ Vintířov bude v době letních prázdnin  

                                                      U Z A V Ř E N A  od  19.7.  do 13.8.2021 

 

Přeji všem krásné prosluněné léto, plno sil a hodně zdraví 

Štafková Zdeňka, ředitelka MŠ-Vintířov 

 

 

Základní škola 
 

Zápis žáků do prvního ročníku  

Také v letošním roce byl zápis nových žáků do prvního ročníku realizován distanční formou. 

Celkem jsme přijali 19 žáků. 

Na naše nové prvňáčky se již velmi těšíme.      

                Mgr. Marcela Kokešová, ŘŠ 

 

On-line výuka v době uzavření školy 

Pandemie způsobená onemocněním COVID-19 se samozřejmě citelně dotkla i samotného vzdělávání žáků. 

Vzhledem k tomu, že již na začátku nynějšího školního roku bylo téměř jasné, že k uzavření škol opět dojde, začali 

jsme již v září řešit možnosti kvalitní formy distančního vzdělávání. Rozhodli jsme se tedy pro on-line platformu 

MS Teams, díky které mohly paní učitelky plnohodnotně vzdělávat žáky po celou dobu distanční výuky. Do 

videovýuky se podařilo zapojit téměř všechny žáky naší školy, a to i díky možnosti zapůjčení několika školních 

notebooků.  

Přes všechny technické vymoženosti dnešní doby by to však nešlo bez pomoci rodičů, kterým za to patří velké 

poděkování. Neméně důležité je však poděkovat paním učitelkám a paním asistentkám, pro které distanční 

výuka rozhodně „prázdninami“ nebyla.  

Doufejme, že se již vše pomalu vrátí do „starých kolejí“ a on-line výuka se tak stane pouhou minulostí☺. 

              Za ZŠ Vintířov Klára Mottlová 

Elektronická žákovská kniha 

Od školního roku 2021/2022 přecházíme na „elektronickou žákovskou knihu“, tedy na průběžnou klasifikaci 

v elektronické podobě. Rodiče si nainstalují do svého PC (notebooku, telefonu) program „Bakaláři“, ve kterém 

poté budou mít možnost nahlížet do klasifikace svého dítka. Tento program budeme také využívat k oboustranné 

komunikaci mezi rodiči a školou (důležité informace pro rodiče, omlouvání absence, atd). 

              Za ZŠ Vintířov Klára Mottlová 

Výzdoba knihovny 

Kroužek ŠIKULKY při ZŠ Vintířov již poněkolikáté vytvořil výzdobu v knihovně. Děti své výrobky vystavily a 

tím prezentovaly své umění. Z důvodu uzavření škol se tentokrát ujaly výroby paní asistentky. Zvolily téma 

„Květiny“. Věříme, že vás vystavená práce dětí těší.     

          J. Drofová, J. Plechatová 

Doučování 

Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem pokračovalo i v dalším pololetí. Od ledna tohoto roku jsme 

začali doučovat opět distančně. Děti se připojovaly pravidelně a zpočátku i s nadšením, ale postupem času 

nadšení opadávalo. Bylo těžké udržet jejich pozornost a ohlídat pravidelnou docházku. Během těchto měsíců se 

stávalo, že některé z dětí mělo problémy s připojením. Bylo mu tedy umožněno doučování ve škole. Asistentky, 

které vedly tato doučování, si během výuky zjišťovaly, co je třeba s žáky procvičit a podle toho připravovaly i 

práci.   

Po znovuotevření školy opět pokračujeme s doučováním ve třídách, kde mají žáci možnost využívat tabuli, 

výukové programy či zakoupené mazací tabulky. V měsíci květnu skončilo doučování podle šablon, ale my 

pokračujeme s dětmi dál, protože je stále o doučování velký zájem.      

Jitka Drofová, asistentka pedagoga 

První školní rok 

První školní rok pro nás nebyl úplně jednoduchý. Prezenční výuku nám dvakrát nahradila výuka distanční. První 

podzimní uzavření školy jsme zvládli docela dobře. Jarní uzavření škol nás trochu zbrzdilo a tak teď vše pilně 

doháníme. Velký dík patří rodičům, kteří se nám doma pečlivě věnují.  

Co jsme ještě stihli? Rozloučili jsme se se dvěma spolužáky. Prožili jsme prima předvánoční čas i díky hravé 

besedě a divadélku s paní Kotovou. Vyzkoušeli jsme si, jaká zajímavá je práce řezbáře. Poměřili jsme své 

dovednosti čtení ve čtenářské soutěži a těšíme se na další zajímavé akce, které jsou před námi. Čeká nás důležitá 

událost „Pasování na čtenáře“, náš první třídní výlet, první předání vysvědčení a první zasloužené prázdniny.  

                                                                                                                     Jaroslava Hetfleišová 
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Zahájení nového školního roku 2021/2022 

Nový školní rok 2021/2022 bude zahájen dne 1. 9. 2021 (středa) v 8.00 v parku u Základní školy Vintířov. 

Srdečně zveme také rodiče a rodinné příslušníky nových prvňáčků.       

        Mgr. Marcela Kokešová, ŘŠ 

 

Poděkování 

V závěru školního roku bych chtěla poděkovat všem pedagogickým i provozním zaměstnancům  ZŠ Vintířov za 

jejich nelehkou  práci v tomto „covidovém“  období. Zároveň děkuji také zaměstnancům MŠ a ŠJ, místním 

organizacím i členům školské rady za spolupráci s naší školou. Také zástupcům našeho zřizovatele – OÚ 

Vintířov děkuji za velkou podporu rozvoje školství a vzdělávání a spolupráci v období mimořádných opatření. 

Všem našim žákům i občanům Vintířova přeji hezké léto plné sluníčka a pohody.    

                  Mgr. Marcela Kokešová, ŘŠ      

 

 

Ze sportu v obci 

 

 

Oddíl stolního tenisu Vintířov – pozvánka na vintířovský 

turnaj 

Oddíl stolního tenisu zve všechny občany obce na tradiční 

vintířovský turnaj ve stolním tenisu spojený s 10letým výročím 

vzniku klubu. 

Přihlásit se může každý občan z Vintířova a pozvaní hosté zdejším 

klubem.  

 

Turnaj se uskuteční 

 

dne 26.6.2021 od 9:00 hodin 

 

Prezentovat se lze do 8:30 hod v den konání turnaje ve sportovní hale Vintířov nebo předem, a 

to na  

tel. č. 722 070 992, email: z.kraka@seznam.cz. 

Během celého turnaje je občerstvení zajištěno. 

Těšíme se na bohatou účast. Cenu si odnese každý z vás.  

 
 

 

 

 

 

 

Tašky na tříděný odpad 

Naše obec připravila malou odměnu a pomůcku k usnadnění třídění, a to 

v podobě velmi dobře zpracovaných tašek vyrobených  z recyklovaného 

materiálu.  

K dispozici jsou varianty:  

Velká sada (3ks tašek: plast, papír, sklo) vhodné do rodinných domů  

Malá sada  (3ks tašek: plast, papír, sklo) vhodné do bytových domů 

Tyto tašky na tříděný odpad  lze vyzvednout na Obecním úřadu ve Vintířově 

v kanceláři č.7. za jednorázový poplatek 20,- Kč za sadu (obě varianty). 

                                                     Děkujeme, že třídíte. Má to smysl.    

 

mailto:z.kraka@seznam.cz
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Příjemné prožití letních prázdninových dnů 

 PŘEJE ZASTUPITELSTVO OBCE VINTÍŘOV  

A PRACOVNÍCI  

OBECNÍHO ÚŘADU 
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