
 
 

 

 
březen 2019                                                                         č. 104                                                                                       

  

Ze zasedání Zastupitelstva obce Vintířov 

2288..  lleeddnnaa  22001199  ––  vvííccee  nnaa  wwwwww..vviinnttiirroovv..cczz  
 

Program: 

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce 

2. Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními 

3. Informace k volbám do Evropského parlamentu, které se budou v ČR konat 24. a 25.5.2019 

4. Informace o kulturních akcích v obci v roce 2019 

5. Stav a průběh akcí v obci 2019, příprava akcí a projektové dokumentace pro další roky. 

6. Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím v roce 2018 dle zákona č. 106/1999 Sb. a 

pozdějších změn 

7. Projednání a schválení veřejnoprávní smlouvy o vytvoření školského obvodu 

8. Projednání a schválení smlouvy o spolupráci při tvorbě, údržbě a aktualizaci Digitální technické mapy 

pro Karlovarský kraje po roce 2018 

9. Projednání a schválení Spisového a skartační řádu obce 

 

Různé: 

a) Projednání a schválení mimořádného příspěvku na prodloužení projektu Centrum společných služeb 

b) Projednání a schválení navýšení příplatku za vedení ředitelce Základní školy Vintířov 

c) Projednání a schválení vydání opatření obecné povahy 

d) Vložení volných prostředků obce na podílové fondy uložené v KB 

e) Projednat a schválit smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-0005779/VB/001 

f) Prodej pozemku o výměře 320 m2 na p.p.č.520/6    

g) Projednání a případné schválení ke kácení dřevin rostoucích mimo les 

h) Žádost o vzájemnou výměnu bytových jednotek v č.p. 67 

 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 

1. Nadačnímu fondu Gaudeamus, Nerudova 2283/7, 350 02 Cheb, věnován dar ve výši 2.000,- Kč na 
pořádání XXVIII. ročníku Dějepisné soutěže studentů gymnázií ČR a SR.  
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2. Spolku DROSERA z.s., se sídlem č.p. 791, 358 01 Bublava, věnován dar ve výši 2.000,- Kč na provoz 
stanice pro hendikepované živočichy.   

3. Středisku výchovné péče Karlovy Vary, Sportovní 28, 360 01 Karlovy Vary, věnován dar ve výši 
2.000,- Kč na částečné pokrytí nákladů na pobyt dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. 

4. Spolku přátel dětí při ZŠ Chodov, Nejdecká 254, 357 35 Chodov, věnován dar ve výši 8.000,- Kč na 
pořádání školního výletu do ZOO Praha.  

5. TJ Spartak Chodov, z.s., oddílu kopané, Tyršova 1201, 357 35 Chodov, věnován věcný dar ve formě 
permanentky 1x 500,- Kč (14 vstupů) do místního SC u příležitosti Plesu Spartaku Chodov. 

6. Sboru dobrovolných hasičů Chodov, Husova 588, 357 35 Chodov, věnován věcný dar ve formě 
permanentek 2x 500,- Kč (14 vstupů), do místního SC u příležitosti pořádání hasičského plesu. 

7. Aragonitu ,zapsanému spolku, Šlikova 16, 350 02 Cheb, věnován dar ve výši 2.000,- Kč na pořádání 
XIX. ročníku hudebního festivalu zdravotně postižených  SOUZNĚNÍ 

8. Ekoinvest Sokolov spol.sr.o. Kostelní bříza 20, 356 01 Březová, nabídka spolupráce v oblasti 
autodopravy, stavebních a zemních prací.  

9. Místní mateřské škole věnován věcný dar ve formě permanentek 2x 500,- Kč + 1x 1000,- Kč do 
místního SC u příležitosti pořádání maškarního plesu.  

10. Vyjádření výkonného výboru TJ Baník Vintířov ze dne 14.1.2019 v záležitosti řešení prostor kabin 
/varianta nová budova/. 

11. Připomínku pana MK, Vintířovská 300, 357 35 Chodov na odvodnění vody ze svého pozemku. 
Provedeno místní šetření a bude se řešit v jarních měsících v rámci oprav chodníku.  

12. V podílových fondech máme uloženo k dnešnímu dni 24.756.759,- Kč.   
13. Dopis p. Mgr. Roberta Doubka v záležitosti výzvy nechat si zpracovat HZS kraje analýzu možných 

rizik ohrožení obce. Se zpracovanou analýzu seznámit veřejnost prostřednictvím webových stránek 
obce.   

14. Dne 21.1.2019 se uskutečnila schůzka s panem Krösslem z  firmy Lias Vintířov v záležitosti 
vznesených připomínek na zasedání obce dne 10.12.2018 (hluk,prach,atd.) paní Tvrdíkovou.  Zápis 
provedla předsedkyně životního prostředí.  

15. Informaci Krajského úřadu Karlovarského kraje, odbor finanční, o výši příspěvku na výkon státní 
správy pro obec na rok 2019 (celkem 306.000,- Kč, včetně 2x opatrovnictví 58.000,- Kč).  

16. V květnu a září 2018 probíhalo v naší obci před budovou výměníkové stanice monitorování ovzduší 
z hlediska prašnosti a škodlivin firmou Sokolovská uhelná, p.n.,a.s.  Ve sledovaných veličinách 
nedošlo k překročení povolených limitů. 

17. Dne 1.1.2018 došlo k požáru 2 kontejnerů na tříděný odpad, umístěných v prostorách TJ Baník 
Vintířov. Záležitost řeší POLICIE ČR. 

18. Dne 19.1.2019 se konala valná hromada místní jednotky dobrovolných hasičů, za obec se zúčastnili 
Marek Choc a Jiří Ošecký.  

19. Svodka Městské policie Chodov za měsíc prosinec 2018. 
20. Dne 24.1.2019 se konal v místní základní škole „Den otevřených dveří“, kterého využilo 64 osob 

k návštěvě. 
21. Příští zasedání Zastupitelstva obce Vintířov se bude konat 18.3.2019. 

 
 
Diskuze/připomínky občanů: 

1. Velitel družstva místních hasičů vznesl požadavek, zdali by hasiči zúčastňující se zásahů nemohli 
využívat zvýhodněného tarifu mobilního operátora, jehož služeb využívá obec v rámci 
Karlovarského kraje. Bude zjištěno, zdali lze rozšířit okruh osob o hasiče. 

2. Velitel jednotky Sboru dobrovolných hasičů, přednesl přítomným záležitost, která se již řešila 
v minulosti, a to možného prodeje hasičského vozu AVIA. V této záležitosti byl vypracován i 
odborný odhad ceny vozidla. Na základě tohoto odborného odhadu bude vůz nabídnut možnému 
zájemci.  
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KULTURA 

OBEC VINTÍŘOV 

Plán kulturních akci na rok 2019  

Plán níže uvedených akcí byl sestaven členy kulturní komise obce na jejím zasedání dne 28. 11. 2018 a předložen ZO k posouzení                            
a odsouhlasení dne 10. 12.  2018. Může být kdykoliv po předešlém projednání doplněn, případně jinak upraven. Kromě níže     

uvedených bodů v jednotlivých měsících, budou nadále navštěvováni členy SPOZ obce a obdarování jubilanti, kteří dosáhnou věku 
60 let                 a více, vždy po 5 letech. Po dosažení věku 90 let vždy po roce. 

DUBEN 

17.04.2019 středa 15.00 čtenářská soutěž dětí ze ZŠ v místní ZŠ 

21.04.2019 neděle   Hledání velikonočního vajíčka-vodárna 

27.04.2019 sobota   zájezd do Prahy na divadelní představení SESTRA V AKCI 

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

KVĚTEN 

23.05.2019 čtvrtek 15.00 pasování prvňáčků na čtenáře - ZŠ 

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

ČERVEN 

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

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

16.06.2019 neděle   Zábavný park v Lipsku, Belantis 

  

Zájezdy v období 03 – 06/2019 

 

Americká muzikálová komedie Sestra v akci přichází po londýnském West Endu, americké 

Brodwayi, Vídni či Hamburku do Prahy! Její předlohou je film o barové zpěvačce Deloris Van 

Cartierové, která se musí před zločinci ukrýt do kláštera mezi  řádové sestry. Příchod Deloris 

však dosud poklidný klášterní život zásadně naruší a vnese do něj řadu nečekaných novinek. 

Muzikál na motivy světoznámého filmu s Whoopi  Goldberg uvede v říjnu Hudební divadlo 

Karlín s Lucií Bílou v hlavní roli. Dále hrají a zpívají P. Břínková, S. Nálepková, V. Noid 

Bárta, M. Písařík, V. Vydra a další. 

 

Termín: sobota 27. dubna 2019 

Program zájezdu 

• 07.00        odjezd z Vintířova 

• 10.00        příjezd do centra Prahy. Individuální program.  

• 14.15        přejezd k Hudebnímu divadlu Karlín 

• 15.00        muzikálové představení Sestra v akci 

• 17.45        předpokládaný konec představení a přesun k autobusu 

• 18.15        odjezd z Prahy 

• 20.30        plánovaný návrat do Vintířova 

Přihlášky na zájezd se přijímají od 27. března 2019 od 15.30 hodin na obecním úřadě v kanceláři č.6.  

Cena zájezdu činí 250,- Kč na účastníka. V ceně je zahrnuta doprava, vstupné, průvodcovské služby a cestovní 

pojištění. 

 

 

 

 

VV  nneedděěllii    1166..  ččeerrvvnnaa  22001199  VVááss  ssrrddeeččnněě  zzvveemmee  nnaa  nnáávvššttěěvvuu  zzáábbaavvnnííhhoo  

ppaarrkkuu  BBeellaannttiiss,,  kktteerrýý  ssee  nnaacchháázzíí  nneeddaalleekkoo  LLiippsskkaa  vvee  SSppoollkkoovvéé  rreeppuubblliiccee  

NNěěmmeecckkoo..  JJee  zzddee  ssppoouussttaa  aattrraakkccíí  jjaakk  pprroo  dděěttii,,  ttaakk  pprroo  ddoossppěělléé..  

BBlliižžššíí  iinnffoorrmmaaccee  ssee  ddoozzvvííttee  vv  mměěssííččnníícchh  iinnffoorrmmaaccíícchh..  

http://www.hdk.cz/repertoar/53-sestra-v-akci/
http://www.hdk.cz/repertoar/53-sestra-v-akci/
http://www.zabavny-park-nemecko.info/belantis
http://www.zabavny-park-nemecko.info/belantis
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Dotace z rozpočtu obce Vintířov na rok 2019 - požadavky  
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1 

Hledání 
velikonočního 

vajíčka 
Vodárna     15 000 Kč         15 000 Kč             -   Kč        15 000 Kč    

odměny pro děti - 
7.000,-,  materiál 
pro výrobu dekorací 
- 2.500,- Kč,  
převleky 5.500,- = 
15.000,- Kč 

1 

Dětský den plný 
zábavy 

spodní 
tréninkové 
fotbalové 

hřiště 

    45 000 Kč         45 000 Kč             -   Kč        45 000 Kč    

převleky 2.500,-, 
odměny pro děti 
10.000,-,  materiál 
na výrobu rekvizit 
2.500,- Kč, skákací 
hrad + zábava pro 
děti - 30.000,- Kč = 
45.000,- Kč 

1 

Halloweenské 
strašení 

vodárna     15 000 Kč         15 000 Kč             -   Kč        15 000 Kč    

nákup převleků  - 
5.500,-, materiál na 
výrobu dekorací - 
2.500,-, odměny pro 
děti - 7.000,- = 
15.000,- 

3 Mgr. Petra Šimková     75 000 Kč         75 000 Kč             -   Kč       75 000 Kč      

1 

Sešívané 
odpoledne 

hřiště TJ 
Baník 

Vintířov 
    66 000 Kč         63 000 Kč       3 000 Kč       53 500 Kč   stan 9.500,-  

Startovné Slávia 
Praha 35.000,-, 
Občerstvení 4.000,-
,Rozhodčí 3.500,-, 
stan 9.500,- , 
suvenýry 10.000,-, 
propagace 1.000,- = 
53.500,- Kč 

1 

Letní pohár 
mužů v kopané 

hřiště TJ 
Baník 

Vintířov 
      8 500 Kč           7 000 Kč       1 500 Kč         7 000 Kč    

Poháry 3.500,- , 
rozhodčí 3.000,-, 
Občertvení 500,- = 
7.000,- Kč 

2 TJ Baník Vintířov     74 500 Kč         70 000 Kč       4 500 Kč       60 500 Kč      

1 

Lednový turnaj v 
šipkách 

Sál 
restaurace u 

KAHANU 
      3 000 Kč           1 000 Kč       2 000 Kč         1 000 Kč  

bezplatný 
pronájem sálu 
8 hodin 

poháry a věcné 
ceny - 1.000,- Kč 

1 

Kapely 
Greyhound + 

The Crash 

Sál 
restaurace u 

KAHANU 
    13 000 Kč           9 000 Kč       4 000 Kč               -   Kč  

bezplatný 
pronájem sálu 
6 hodin 

zaplacení kapel - 
8.000,- , poplatky 
OSA 1.000,- = 
9.000,- Kč 

1 

1. Region Master 
2019 

Sál 
restaurace u 

KAHANU 
      4 000 Kč                 -   Kč       4 000 Kč               -   Kč  

bezplatný 
pronájem sálu 
13 hodin 

prestižní turnaj v 
šipkách  

1 

Červnový turnaj 
v šipkách 

Sál 
restaurace u 

KAHANU 
      3 000 Kč           1 000 Kč       2 000 Kč         1 000 Kč  

bezplatný 
pronájem sálu 
8 hodin poháry 1.000,- Kč 

1 

3. turnaj soutěž 
v šipkách 

bodovaná UŠO 

Restaurace 
U Kahanu 

    15 000 Kč         10 000 Kč       5 000 Kč         5 000 Kč  

  

dotace v oblasti 
sportu, dresy pro 
hráče = 10.000,- Kč 
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1 

Kapela 
Greyhound na 

terásce 

Teráska 
restaurace 
U Kahanu 

      6 000 Kč           4 000 Kč       2 000 Kč               -   Kč  

  
kapela Greyhound = 
4.000,- Kč 

1 
Oldies 

Sál 
restaurace u 

KAHANU 
      3 000 Kč                 -   Kč       3 000 Kč               -   Kč  

bezplatný 
pronájem sálu 
6 hodin   

1 

Vánoční turnaj v 
šipkách 

Sál 
restaurace u 

KAHANU 
      3 000 Kč                 -   Kč       3 000 Kč               -   Kč  

bezplatný 
pronájem sálu 
8 hodin   

                  -   Kč                 -   Kč             -   Kč               -   Kč      

8 Veronika Kounovská     50 000 Kč         25 000 Kč     25 000 Kč         7 000 Kč      

1 

Ples pro rodiče a 
přátele MŠ 

Vintířov 

Sál 
restaurace u 

KAHANU 
    27 000 Kč           8 000 Kč      19 000 Kč          8 000 Kč  

bezplatný 
pronájem sálu 
12 hodin 

hudba a ozvučení = 
8.000,- Kč 

1 MŠ Vintířov     27 000 Kč           8 000 Kč     19 000 Kč          8 000 Kč      

1 

Soutěž o nejlepší 
štědrovečerní 

salát 

Restaurace 
VYKA 

      7 000 Kč           7 000 Kč             -   Kč          7 000 Kč  

  
ceny za úmístění = 
7.000,- Kč 

1 Petr Vystrčil       7 000 Kč           7 000 Kč             -   Kč         7 000 Kč      

1 

Školní výlet a 
pomůcky k 

výuce 

Praha ZOO, 
Národní 

technické 
muzeum 

    22 000 Kč           8 000 Kč      14 000 Kč    
Darovací 
smlouva 

doprava autobusem 
Chodov - Praha a 
zpět = 8.000,- Kč 

1 
Spolek přátel dětí při ZŠ 
Chodov, Nejdecká 254     22 000 Kč           8 000 Kč     14 000 Kč               -   Kč      

16     193 000 Kč     157 500 Kč      

  

MALÉ OHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI 

Zpívání pod vánočním stromečkem 

 

V poslední předvánoční večer, 23. prosince 2018, jsme se opět po roce sešli v místním lesoparku, abychom tu společně 

strávili příjemné chvíle a také si u toho všichni zazpívali koledy. Již z názvu „Zpívání pod vánočním stromečkem“ je 

patrno, co bylo hlavní cílem setkání - vytvořit si příjemnou pohodovou atmosféru, sejít se se sousedy a známými, 

zapomenout na každodenní stres a shon. Počasí nám letos nepřálo, o to víc přišlo vhod občerstvení v podobě teplého 

svařáku nebo nealkoholického punče. Vše bylo připraveno a mohlo se začít. Moderování se zhostila paní Romana 

Poláková, která se již několikrát při našich obecních akcích velmi osvědčila. Je to zkrátka profesionálka a také to bylo 

z jejího projevu znát. Úvodem přivítala přítomné, a to jak občany Vintířova, tak přespolní. Je velice příjemné, že si tato 

záležitost našla mnoho lidí, kteří si i přes vánoční shon udělají čas na tuto obecní akci. Jsme tomu velice rádi. Slavnostně 

se rozsvítil vánoční stromeček, poté s koledami vystoupily děti ze zdejší základní školy, které na kytaru doprovázel pan 

Kačír a na elektrické varhany paní učitelka Nina Kačírová. Děti se snažily, seč mohly a dařilo se. Zpívaly velice hezky. I 

přítomné paní učitelky nezůstávaly pozadu. Zazpívala i žačka místní základní školy  Pschornová Diana, která by se 

nemusela za svůj hlas stydět ani v Superstar. Určitě by postoupila do dalších kol. Rodí se nám v obci pěvecká hvězda, tak 

uvidíme, kde o ní ještě uslyšíme.  

V rámci akce byli vyhlášeni vítězové soutěže o nejkrásnější vánoční ozdobu, kterou každoročně pořádá místní knihovna. 

Každý z vyhlášených si přišel převzít zaslouženou odměnu a svým výrobkem přizdobil vánoční stromeček.  

 

Vítězové v soutěži o nejoriginálnější vánoční ozdobu: 

 

1. místo Terezka Ottová 

2. místo Honzík Brláš 

3. místo Kamilka Tóthová 

4. místo Markétka Tóthová 

5. místo Terezka Tóthová 
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6. místo Adélka Venhodová 

7. místo Eliška Demeterová 

8. Místo Claudie Harvanová 

9. Místo Veronika Mihalová 

 

Mnoho přítomných si také zazpívalo a kdo nemá to pěvecké nadání, alespoň pobrukoval. Všichni se příjemně bavili. Lidé 

využili společného setkání k přátelskému podání si rukou a popřáli si k vánocům a do nového roku mnoho zdraví a štěstí. 

Při odchodu každý dostal malou pozornost v podobě keramické hvězdičky z naší keramické dílny.  

Věříme, že se akce povedla a děkujeme všem, kdo se na přípravách i samotném průběhu podílel. Všem ostatním 

děkujeme za účast a podporu. Těšíme se zase za rok na stejném místě. 

 
15.ročník tradiční soutěže „O nejlepší štědrovečerní salát“  

proběhl ve Vintířově v restauraci VYKA  

 

Ve Vintířově pořádala Kulturní komise obce ve spolupráci s hospůdkou VYKA pana Vystrčila již 15. ročník soutěže „O 

nejlepší štědrovečerní salát“. Jako každý rok, tak i letos měli všichni soutěžící možnost své soutěžní vzorky dodat v době 

od 12.00 do 14.00 hodin do uvedené hospůdky. Tak jako vždy byly některé dodány na poslední chvíli, ale paní 

Vystrčilová stačila vše připravit včas a po čtrnácté hodině bylo vše na stolech, u kterých zasedala sedmičlenná hodnotící 

komise.  

Majitel restaurace VYKA pan Vystrčil přivítal po 14. hodině všechny přítomné ve své hospůdce, kde bylo asi padesát 

hostů a poděkoval jim za snahu zúčastnit se této soutěže.  Uvedl, že v letošním roce bylo připraveno celkem 48 vzorků 

salátu. Poté představil jednotlivé ceny, které do soutěže věnovala Obec Vintířov. Po tomto úvodu vyzval pan Vystrčil 

hodnotící komisi k zahájení činnosti v oddělené místnosti restaurace, kde je více klidu k hodnocení. Při pohledu na stoly 

zaplněné jednotlivými vzorky bylo podle barevnosti salátů na první pohled vidět, že každý soutěžící se snažil zaujmout 

komisi specifickým způsobem. Přítomní nezáviděli členům hodnotící komise jejich nelehkou práci. Maraton v hodnocení 

vzorků skončil tentokrát až v 15.30 a hodnotící komise předala výsledky svého snažení majiteli hospůdky VYKA panu 

Vystrčilovi. Ten poté vyzval starostu obce pana Choce a společně zahájili předávání cen. Také v letošním roce bylo 

ohodnoceno celkem pět výrobků. První tři byly ohodnoceny velice hodnotnými věcnými cenami a zároveň poháry. 

Většina cen zůstala v naší obci. 

 

Pořadí vítězů: 

 

1. místo Iva Brižková - tlakový hrnec 

2. místo Pavel Žemlička - tyčový mixér 

3. místo Petr Huf -3 ks pánví  

4. místo Hana Žemličková - CHOPPER 

5. místo paní Martínková - tyčový mixér 

 

Na závěr poděkoval starosta Vintířova pan Marek Choc všem soutěžícím i porotcům a pozval přítomné na 16. ročník 

soutěže. Popřál všem zúčastněným pěkné prožití svátků vánočních, mnoho zdraví a pohody do nového roku 2019. 

Marek Choc, starosta obce    

 

 

Vítání občánků 2019 

V roce 2019 se slavnostní vítání nově narozených občánků uskuteční v sobotu 23. listopadu od 

14.00 hodin ve společenském sále restaurace „U Kahanu“. Vítat se budou děti narozené v období 

1.11.2018 – 31.10.2019. Každé narozené děťátko, které se se svými rodiči zúčastní slavnostního 

přivítání, dostane od obce malý dárek, pamětní list a malou 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. 101/2000 Sb., o ochraně 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 2019, dostavili na obecní úřad a vyplnili zde příslušný formulář. Formulář si je možno 

vyzvednout na obecním úřadě, případně stáhnout na webových stránkách obce. 
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Poplatek za psa a za pronájem pozemku 

V průběhu měsíce března 2019  máte možnost v pokladně obecního úřadu zaplatit poplatky za psy a 

pronájmy pozemků, a to v úředních hodinách pondělí a středa od 08.00 -12.00 a od 13.00- 17.00  nebo 

na číslo účtu 2826391/0100  včetně vašeho variabilního symbolu nebo specifikace – jméno poplatníka 

+ poplatek pes nebo poplatek pronájem pozemku. Pokud jste doposud tak neučinili v průběhu měsíců ledna a února, byly 

Vám poslední týden v únoru rozeslány poštovní poukázky na tyto poplatky se splatností nejpozději  

do 31. 3. 2018. V případě, že došlo ke změně, která bude mít vliv na výši poplatku (přiznání starobního důchodu, ZTP-P 

atd.), kontaktujte obecní úřad.  Výši poplatků Vám rádi opravíme a upřesníme. 

Sazby poplatků u pronájmů pozemků zůstávají nezměněny. 

Sazby u poplatků za psy jsou určeny obecně závaznou vyhláškou takto: základní sazba za psa 600,-Kč. Za psy chované 

v rodinných domech a stavbách pro individuální rekreaci, ve kterých má poplatník trvalý pobyt, činí sazba 150,-Kč. 

Sazba místního poplatku za psa, jehož držitelem je poživatel starobního, invalidního, vdovského a vdoveckého důchodu, 

který je jeho jediným zdrojem příjmu, činí  v byt. jednotce 150,-Kč za prvního a 200,-Kč za každého dalšího psa a 

poplatek za psa v rodinném domě 70,-Kč za prvního a 100,-Kč za každého dalšího.  

 

Činnost bytové správy za rok 2018 

Ke  dni  31.12.2018  má obec Vintířov ve správě 234 bytových jednotek, z toho je 176 bytů v osobním 

vlastnictví (Společenství vlastníků jednotek) a 58 bytů v majetku obce Vintířov.  

Pohledávky v obecních bytech 

Pohledávky v obecních (nájemních) bytech činily k 31.12.2018 částku 381 813 Kč.  

Pohledávky jsou o 12 020 Kč nižší než za předchozí rok.  

Byt 57/2 předchozí nájemce, dluh je zažalovaný, ale zatím nevymahatelný, 228 890 Kč.  

Byt 57/2 současný nájemce, dluh 11 673 Kč.  

Byt 72/6 předchozí nájemce, neuhrazený nedoplatek z vyúčtování  422 Kč.  

Byt 72/7 současný nájemce, dluh 3 060 Kč.  

Byt 155/8 předchozí nájemce, dluh 129 090 Kč, insolvenční správce nám zasílá splátky.  

Byt 182/12 současný nájemce, dluh 8 678 Kč.  

Dluhy současných nájemců bytů byly upomenuty a pokud nebudou v průběhu roku 2019 uhrazeny, nebo 

vzniknou nové dluhy, nebude již nájemcům prodloužena nájemní smlouva.  

Opravy a údržba bytů v majetku obce Vintířov 

V průběhu roku 2018 jsme v obecních bytech prováděli běžné drobné opravy a výměnu dosluhujících 

spotřebičů.  

Byty ve správě - Společenství vlastníků jednotek ve Vintířově (SVJ) 

Obec Vintířov má ve správě 9 společenství vlastníků jednotek (dále jen SVJ), kterým vedeme účetnictví a 

zajišťujeme pravidelné revize, požadované opravy, dohlížíme na platební morálku jednotlivých vlastníků bytů 

vůči SVJ a další činnosti, které jsou uvedeny v Mandátní smlouvě.  

Platební morálka členů SVJ se o něco zlepšila, jen několik vlastníků bytů stále nepovažuje za nutné pravidelně 

hradit měsíční platby a nechávají se tak "sponzorovat" od ostatních platících vlastníků.  
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Vintířovská teplárenská a majetková s.r.o. 

Cena tepla za rok 2018 byla vykalkulována dle skutečných nákladů na 488,04 Kč/ GJ s DPH.  

Oproti předběžné kalkulaci je cena za GJ nižší o 6,25 Kč, neboť náklady na opravy a údržbu rozvodů tepla a 

teplé vody byly nižší, než jsme předpokládali.  

Předběžná cena pro rok 2019 je zatím vykalkulována na 505,00 Kč/GJ.  

Od 1.1.2019 se zvýšila cena všech vstupních médií.  

Počet odběratelů tepla a teplé vody zůstává nezměněn: 9 SVJ, SBD Rozvoj Sokolov, MŠ Vintířov, ZŠ 

Vintířov a obec Vintířov (byty a nebytové prostory).  

22.02.2019  

Jana Češková - Odbor správy majetku obce  

SUAS – Teplárenská si dovoluje informovat o plánované odstavení teplárny Vřesová 

v roce 2019, které proběhne v termínu od 8. července 2019 do 18. července 2019. Z důvodu této 

odstávky Vám bude v uvedeném termínu přerušena dodávka tepelné energie. 
 

 

Ze školských zařízení 

Mateřská škola 

 

KARNEVAL ZE ŠMOULÍ VESNICE – sobota 23. února 2019 

Toto sobotní karnevalové odpoledne se místní společenský sál proměnil na svět nejrůznějších pohádkových postaviček. 
Na sále skotačili Šmoulové, víly, kočičky, Elza, kostlivec, berušky, Rumcajs, včeličky a další a další. Nabitým programem 
provázely paní učitelky v roli Šmoulů. Vymyslely pro děti Zimní šmoulí olympiádu a tak nechyběly soutěže motivované 
zimou ( lyžování, jízda na sněhové peřince, koulování) a veselé tanečky se Šmoulinkou a Gargamelem. Děti i s rodiči 
svými veselými a nápaditými kostýmy zaujaly nejen porotu, ale i široké obecenstvo. Porota, která měla opět nelehký 
úkol s výběrem nejkrásnějších kostýmů, po dlouhém a těžkém uvážení nakonec rozhodla takto:  

Rodinné týmy : 
1. místo  Lukášek Lončík s maminkou, sestrou a babičkou  „Čtyřlístek“  
2. místo  Mário Fabián s maminkou   „Rumcajs a Manka“  
3. místo  Vikinka Vostrá s maminkou  „Pirátky“  

https://www.vintirov.cz/cs/1-1109-2-vintirov_-informace-o-deni-v-obci-v-mesici-prosinec-2018.html
https://www.vintirov.cz/cs/1-1109-2-vintirov_-informace-o-deni-v-obci-v-mesici-prosinec-2018.html
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Na dalších místech se umístili:  Baruška Čejková se sestrou a maminkou „Minnie a Mikymaus“, Niki Brouček s maminkou 
„Voják a letuška“, Michalka Zajacová se sestrou a maminkou „Kleopatry“, Martínek Bláha se sestrou a maminkou „ 
Královská rodina“, Lenička Bajgerová se sestřenicí a maminkou „Včeličky“, Matýsek a Zdenda Suchých s 
maminkou„Draci“ . 

Dětské kostýmy:  
Toník Mlynárský „Kostlivec“, Štěpánka Mlynárská „Dýně“, Eliška Schammerová "Beruška", Deniska Mirgová „Elza“, 
Robík a Viki Mirgovi „Indiáni“, Anička Demeterová „ Kočička“, Zuzanka Matoušková „Šmoula Fešák“, Pavlík Dunda „ 
Pirát kostlivec“, Románek a Gábík Gareisovi „Šmoula Koumák a Silák“, Evička Svobodová „ Motýlí víla“ a Karolínka 
Peterlová „Sašetka“  
Vítězové získali krásné ceny, ale i ostatní děti si odnesly spoustu dobrot, které  měly možnost vysoutěžit nebo vyhrát v 
tombole. Velký karnevalový den sice skončil, ale Šmoulí pohádkové veselí zůstane v našich vzpomínkách.  
Děkujeme všem rodičům za jejich čas, odvahu a chuť pohrát si se svými dětmi i za příjemnou atmosféru, kterou nám 
pomohli vytvořit. Velké poděkování patří také všem, kteří nám zajistili pomoc na této akci.  
 
DĚKUJEME:  

• panu starostovi Chocovi za ozvučení  

• vzácné porotě za ujmutí se nelehkého úkolu (p. Chocovi, Mgr.Kokešové,  pí.Střimelské, pí. Krakové a 
pí.Hájkové)  

• sponzorům (pí. Veselé, MUDr. Novotné, p.Weigentovi, pí. Hájkové)  

• paní Střimelské za pomoc při zajišťování organizačních záležitostí (pronájem sálu a obsluha na plese)  

• p.Peterlovi a p.Gareisovi za fotografování  

• p.Erbertovi a Terezce Kotové za pomoc při ztvárnění role Gargamela a Šmoulinky  

Maškarní veselice pokračovala ve večerních hodinách, tentokrát pro dospělé. 

 

MAŠKARNÍ PLES PRO DOSPĚLÉ 

 

Maškarní veselice pokračovala ve večerních hodinách, tentokrát pro dospěláky. Po parketu se proháněli tučňáci, 
plameňáci, zebry, Tyroláci, Hurvínek s Máničkou, Mach a Šebestová a spousta dalších úžasných postaviček. K tanci a 
poslechu nám hrála skupina „FRYZÚR“ , kterou jsme využili jako nestrannou porotu k vyhodnocení nejkrásnějších 
kostýmů.  
Po promenádě masek a po velmi těžké poradě členové kapely nakonec vyhlásili vítěze:  
1. místo: Tučňáci - manželé Netíkovi a Exnerovi  
2. místo: Černošky - pí.Mandincová a pí. Hoblíková  
3. místo: Čáp na komíně - pí.Šafaříková  
 
Věříme, že se vám zábava líbila. Kapela nás všechny opravdu rozproudila a milá, usměvavá obsluha pod vedením paní 
Kounovské nám dodávala energii vydržet do brzkých ranních hodin. Odnesli jsme si domů nejen pěkné ceny z tomboly, 
ale hlavně další krásné zážitky.  
Veliké poděkování patří našim sponzorům:  

• pí. Vajsbergerové  

• pí. Králové  

• pí. Macháčkové  

• pí. Hájkové  

• pí. Kounovské  
 

Moc děkujeme a za rok na viděnou! 
 Kolektiv MŠ Vintířov  
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Základní škola 

 
Besedy s preventivní tematikou 

Součástí preventivních aktivit na naší  škole  jsou pravidelná setkání žáků jednotlivých ročníků s panem 

Staňkem ze Střediska prevence kriminality. V průběhu měsíců ledna a února se společně s dětmi 2. ročníku 

pan Staněk věnoval Notesu strážníka Pavla  a se žáky ročníku 3.  se věnoval tématu prevenci šikany a 

kyberšikany.  

Škoda jen, že děti  teoreticky nabité vědomosti ve škole v cyklu těchto preventivních  tematických besed 

prozatím ne vždy uplatňují v každodenním životě,  což je právě důvod jejich realizování… 

 Za kolektiv ZŠ Vintířov Mgr. Simona Chaloupková, DiS. 

 

7. února 2019 reprezentovalo 11 dětí  1. - 5. ročníku  ZŠ Vintířov ve šplhu na tyči v chodovském 

přeboru 

V silné konkurenci děti úspěšně obstály a dvě  dokonce vybojovaly medailové pozice. Žákyně 1. ročníku si 

vyšplhala pro místo třetí a žáky čtvrtého ročníku si došplhal pro zlatou medaili. Blahopřejeme! 

      Za kolektiv ZŠ Vintířov Mgr. Simona Chaloupková, DiS. 

Bruslení 

Bruslení se již stalo nedílnou součástí našich školních akcí. Proto jsme nevynechali ani tuto zimu. Zimní 

stadion v Nejdku jsme navštívili celkem 3x a pokaždé to bylo skvělé. Dvě hodiny bruslení na ledě (který byl 

pouze pro nás) nám stačilo k tomu, abychom se vždy „pořádně vyřádili“. Největší radost mám, když vidím 

neuvěřitelný pokrok u dětí, které nikdy předtím na bruslích nestály a po naší závěrečné lekci  jsou z nich již 

„Jágrové nebo Áji Vrzáňové“☺. 

                   Za ZŠ Vintířov Mottlová Klára 

PŘEBOR ZŠ V PŘESKOKU PŘES ŠVIHADLO 

Žáci naší školy se tradičně zúčastnili chodovské soutěže PŘEBOR ZŠ V PŘESKOKU PŘES ŠVIHADLO. 

Vzhledem k velkému počtu nemocných dětí naší školu reprezentovalo pouze 12 dětí, i přesto si odnesli 2 zlaté 

medaile, 3 stříbrné a 3 bronzové. Těmito pěknými výsledky získala naše škola 1. místo mezi všemi základními 

školami. Všem našim skokanům děkujeme a gratulujeme k úspěchům☺                                                                  
 Mgr. Petra Šimková 

 

BESEDY S POLICIÍ ČR 

Policie ČR připravila pro žáky pátého ročníku cyklus besed na téma kriminalita a delikvence.                         

První beseda z tohoto cyklu proběhla v měsíci únoru. Dětem byly rozdány komiksové pracovní sešity 

s různými příběhy, ve kterých jsou popisovány trestné činy. Následně jim byly objasněny pojmy, se kterými 

se v příbězích setkaly. Ke konci besedy děti vypracovaly policisty zadané úkoly. 

 
Den otevřených dveří 

V lednu 2019 se uskutečnil „Den otevřených dveří“. Rodiče našich žáků i budoucích prvňáčků měli možnost 

navštívit naši školu a zúčastnit se výuky v jednotlivých ročnících.  

Této možnosti využilo letos celkem 64 hostů. 

                                                                                                Mgr. Marcela Kokešová, ŘŠ 

Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ 

Ředitelka ZŠ Vintířov oznamuje, že zápis dětí narozených 

od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013(včetně dětí s odloženou školní docházkou) 

se koná dne 4. 4. 2019 od 13.00 do 16.30  

K zápisu přineste:  rodný list dítěte 

                               občanský průkaz zákonného zástupce 

                               vyplněný dotazník pro rodiče       (předá MŠ nebo ZŠ) 

                               vyplněnou žádost o přijetí dítěte  (předá MŠ nebo ZŠ) 

       

  Mgr. Marcela Kokešová, ŘŠ 
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Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Základní škola Vintířov pokračuje od 1. 2. 2019 v zapojení do OP VVV (Šablony II). 

Z finančních prostředků Evropských strukturálních fondů budou hrazeny tyto aktivity: 

Základní škola 

• Školní asistent – personální podpora ZŠ 

• Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem 

• Projektový den v ZŠ 

• Projektový den mimo ZŠ 

Školní družina 

• Školní asistent – personální podpora ŠD 

• Projektový den v ŠD 

        Mgr. Marcela Kokešová, ŘŠ 

 

 
VÝROČNÍ ZPRÁVA TJ BANÍK VINTÍŘOV 2018 

 

Předkládám Vám zprávu o činnosti TJ Baník Vintířov za rok 2018. K 31.12.2018 měla naše TJ podle údajů členské 

základny ČUS ( České unie sportu ) 158 členů sdružených ve třech oddílech – kopané, stolního tenisu a tanečních sportů. 

Oddíl tanečních sportů je součástí naší TJ i České unie sportu, ale není pod křídly žádného svazu a nezúčastňuje se 

žádných soutěží. 

Oddíl kopané měl v soutěžích dvě mužstva – tým mužů v krajské 1.A třídě a v jarní části ročníku 2017/18 mladší 

přípravku v okresním přeboru Sokolovska. Tým mužů zakončil soutěžní ročník 2017/18 na 6. místě, když ve 26 utkáních 

13x vyhrál a stejný počet utkání prohrál a při skóre 52:58 získal 41 bodů. Mladší přípravka skončila v tabulce okresního 

přeboru na 11. místě, když z 24 utkání 8x vyhrála a 16x prohrála a při skóre 133:151 získala 24 bodů.                                 

Do podzimní části ročníku 2018/19 se podařilo našemu áčku doplnit kádr o kvalitní mladší hráče, což se projevilo na 

zlepšených výkonech a umístění na 3. místě tabulky, které zaručuje velké šance na boj o postup do krajského přeboru. 

Áčko ve 13 utkáních podzimu 9x vyhrálo a 4x prohrálo a při skóre 47:25 získalo 27 bodů. Naše nejmenší fotbalisty jsme 

pro sezónu 2018/19 přihlásili do okresního přeboru starších přípravek, kde naši žáčci potkávali již vyspělejší soupeře a 

zakončili podzim na 12. místě tabulky. Ve 13 utkáních 2x vyhráli a 11x prohráli a při skóre 45:143 získali 6 bodů. Jsme 

rádi, že naši žáčci mají chuť se neustále zlepšovat a pevně věříme, že jim jejich elán zůstane. 

V létě bylo dokončeno umělé osvětlení spodního hřiště, které nám umožňuje trénovat i v pozdějších časech, což je při 

pracovní době vícera našich hráčů naprosto skvělé. 

TJ Baník Vintířov v roce 2018 obdržel místní cenu „Ď“ v Chodově. Město Chodov nominovalo naší TJ spolu s dalšími 

sedmi nominacemi v 18. ročníku udílení cen „Ď“ mecenášům, dobrodincům a morálním vzorům v ČR za charitativní 

počin v rámci oslav 70. let založení, kterým byl výtěžek ze vstupného ve výši 25 000,- Kč jako dar Dennímu stacionáři 

Mateřídouška v Chodově. Předání pamětního diplomu proběhlo ve dvoraně zámku v Ostrově nad Ohří dne 24. dubna 

2018 za účasti pořadatele a autora projektu „cena Ď“ p. Richarda Langera. 

 

 
TJ Baník Vintířov – oddíl stolního tenisu 

Výroční zpráva 2018-2019 

 

V novém ročníku 2018-2019 eviduje oddíl 13 registrovaných mužů a 11 dětí. Do tohoto roku jsme vstoupili se 

dvěma týmy, které jsme přihlásili do soutěže okresní přebor. 

 „A“ se nyní pohybuje na 2. horní příčce tabulky se ztrátou jediné prohry od Kynšperku, se kterým se utkáme na 

vlastní půdě na začátku března, kde sehrajeme rozhodující postupový zápas. Naši borci jsou v dobré kondici a my všichni 



 

11 

věříme, že to naši hráči zvládnou a nebude se tak opakovat smůla z loňské sezóny, kdy nás o sestup připravil jediný bod, 

který nám chyběl k udržení v soutěži krajský přebor.  

„B“ zastoupeno dětmi a nově příchozími do našeho oddílu se pohybuje na dně tabulky. Do příštího ročníku 

hodláme béčko posílit o nehrající hráče z áčka, kteří určitě postavení v nadcházejícím ročníku v tabulce vylepší.  

 

MLÁDEŽ 

Naše mládež se letos zúčastnila několika krajských bodovacích turnajů i okresních přeborů, ze kterých jsme si 

přivezli několik úspěchů. Velmi nás také těší, že nás děti reprezentují ve svých školách na různých typech školských 

turnajů, a to s krásnými výsledky. Pochvaly od vedení škol si velice vážíme, neboť tak se našemu oddílu dostává té 

nejlepší propagace naší činnosti. 

 

VÁNOČNÍ TURNAJ 

Nemůžeme nevzpomenout na již osmý ročník Vánočního turnaje, kterého se zúčastnilo rekordních 31 hráčů a 

hráček. Turnaj byl velmi povedený, zvláště výkony některých borců ať registrovaných či neregistrovaných. K vidění bylo 

několik opravdu kvalitních zápasů. Turnaj nakonec vyhrál léty zkušený hráč a trenér p. Karel Malý, když ve finále tím 

nejtěsnějším rozdílem porazil naši oddílovou jedničku p. Jiřího Leňku. Po celou dobu této akce měli účastníci turnaje 

k dispozici bohatý samoobslužný bufet, do kterého každý z účastníků přispěl svými vánočními přebytky ☺.  

 

NAŠE HERNA  

Herna je vybavena 6 značkovými stoly značky STIGA, kvalitním osvětlením, zatemňovacími roletami a nově 

zakoupenými ohrádkami kolem stolů značky STIGA. To vše vytváří kvalitní podmínky pro stolní tenis, ke kterému 

bychom rádi přivítali další nové členy, zejména mládež.  

 

NAŠE DALŠÍ CÍLE 

1) Postup družstva „A“ do vyšší soutěže  

2) Posílení družstva „B“ a vylepšení postavení v soutěži  

3) Účast naší mládeže na turnajích a pořádání turnajů v naší herně  

4) Účast nejlepších mladých hráčů na vybrané republikové turnaje, kterých se zúčastňují oddíly z našeho blízkého 

okolí.   

Závěrem bychom velmi rádi poděkovali za dobrou spolupráci s Baníkem Vintířov a s OÚ v naší obci. 

Za oddíl stolního tenisu – Zdeněk Kraka, předseda a jednatel    

             

Závěrem naší výroční zprávy bych chtěl poděkovat všem, kteří se aktivně podílejí na činnosti a rozvoji sportu v naší obci. 

Velký dík patří vedení obce a zastupitelstvu obce za velkou podporu sportu. Náš dík patří též všem našim partnerům a 

sponzorům. Věříme, že sport bude nadále nedílnou součástí dění ve Vintířově.  

Pavel Vašek 

 
 

I. A Třída - Jaro 2019   OPSP - Jaro 2019 
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14. 
23. 
3. 

SO 10:15 Loko Karlovy Vary - B. Vintířov   15. 30. 3. SO 10:00 Olympie Březová - B. Vintířov 

15. 
30. 
3. 

SO 15:00 B. Vintířov - Plympie Březová"B"   16. 6. 4. SO 11:00 B. Vintířov - Baník Habartov 

16. 6. 4. SO 10:30 ROTAS Rotava - B. Vintířov   17. 14. 4. NE 9:30 Kraslice/Rotava - B. Vintířov 

17. 
13. 
4. 

SO 17:00 B. Vintířov - FK Merklín   18. 19. 4. PÁ 16:30 B. Vintířov - Slavoj Kynšperk 

18. 
20. 
4. 

SO 17:00 Jiskra Aš - B. Vintířov   19. 28. 4. NE 11:15 Dolní Rychnov - B. Vintířov 

19. 
27. 
4. 

SO 17:00 B. Vintířov - FK Loket   20. 3. 5. PÁ 16:30 B. Vintířov - Baník Sokolov 

20. 4. 5. SO 10:30 FK Ostrov "B" - B. Vintířov   14. 8. 5. ST 16:30 B. Vintířov - Nové Sedlo 
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21. 
11. 
5. 

SO 17:00 B. Vintířov - Olympie Hroznětín   21. 13.5. PO 17:00 Baník Král. Poříčí - B. Vintířov 

22. 
18. 
5. 

SO 16:00 Rozvoj Trstěnice - B. Vintířov   22. 17. 5. PÁ 16:30 B. Vintířov - Spartak H. Slavkov 

23. 
25. 
5. 

SO 17:00 Baník Habartov - B. Vintířov   23. 24. 5. PÁ 16:30 B. Vintířov - Spartak Chodov 

24. 1. 6. SO 17:00 B. Vintířov - Slavia K. Vary "B"   24. 2. 6. NE 11:00 Sokol Citice - B. Vintířov 

25. 9. 6. NE 15:00 Sokol Drmoul - B. Vintířov   25. 7. 6. PÁ 17:30 B. Vintířov - Dynamo Krajková 

26. 
15. 
6. 

SO 17:00 B. Vintířov - Dolní Rychnov   26. 15. 6. SO 10:00 FK Loket - B. Vintířov 

 

Zpráva o činnosti SDH a JSDHO Vintířov v roce 2018 

Činnost SDH Vintířov 

Sbor má 34 členů, z toho 13 mužů, 3 žen a 18 mladých hasičů 

Výbor pracuje v tomto 5-členném složení:  

starostka SDH –  Eva Kokešová 

náměstci starosty – Romana Vincencová a Libor Češka 

velitel JSDH – Robert Muchka 

hospodářka a kronikářka SDH – Romana Vincencová 

 

Kolektiv Mladých hasičů funguje nově od 26.11.2018 pod vedením Václava Šultyse. Věnují se základům požární 

ochrany, prevenci, topografickým značkám a dalším užitečným vědomostem.  

Členové SDH Vintířov se pravidelně scházejí v sobotu a věnují se níže uvedeným zájmovým a kulturním činnostem: 

Stavění máje, Pálení čarodějnic, Kácení máje, Dětský den, ROCKFEST, Halloween, Hledání velikonočního vajíčka. 

Jsme garanty kultury v obci a spolupracujeme s ostatními organizacemi a subjekty při kulturních a sportovních akcích. 

Činnost JSDH Vintířov 

Jednotka SDH Vintířov měla v roce 2018 celkem 14 členů, z toho velitele jednotky, 4 velitele družstva, 5 strojníků a 4 

hasiče. Po delší době máme v takzvaném přijímači jednoho uchazeče, tak doufám, že se osvědčí a vstupem do jednotky 

rozšíří naše zásahové družstvo. Všichni velitelé, strojníci včetně 10 nositelů DT mají platná osvědčení, probíhají u nich 

pravidelné lékařské prohlídky a přezkoušení z odborné způsobilosti. Celý rok taktéž probíhala dle ročního plánu odborná 

příprava všech členů jednotky. Strojníci pravidelně provádějí kondiční jízdy. V rámci osvědčeného strojního dne je 

každou poslední sobotu v měsíci provedena kontrola a funkčnost veškerého zařízení, kterým jednotka disponuje.  

Nadále zůstává jednotka vintířovských hasičů také místní jednotkou pro město Nové Sedlo a celý jeho katastr, za což 

obec Vintířov získává smluvní poplatek 100tis.Kč za rok.  

Kromě klasické zásahové činnosti je jednotka taktéž předurčena k řešení mimořádných událostí (živelné pohromy, 

evakuace, atd.). 

Technika a vybavení jednotky je plně akceschopné, moderní a vyhovující. Všichni členové zásahové jednotky mají 

přiděleny stanovené osobní ochranné prostředky, u nichž dochází k pravidelné obměně. V následujícím období není 

potřeba větších investic. Otázkou je zda odprodat zásahové vozidlo CAS 16 AVIA, o které byl opět projeven zájem. 

Za uplynulé období roku 2018 bych chtěl všem členům poděkovat za jejich přístup, ochotu a obětavost, jelikož ještě 

nikdy se nestalo, aby naše jednotka nevyjela k nahlášené události. Velitelem jednotky jsem 17 let a za tuto dobu prošla 

hasičina v obci obrovskou změnou a právě na této změně máte svůj podíl v první řadě vy a pak zastupitelstvo obce, 

kterému za projevenou podporu hluboce děkuji, jelikož v málokteré obci to funguje takto, jako v té naší. 

Vzpomínám na okamžik, když jsem dostal klíče a otevřel tmavou garáž, v které stála dosluhující IFA a za ní na ponku 

pár starých kabátů a PS II. A dnes? Plnohodnotná jednotka s nejmodernější technikou po boku profesionálních hasičů. 

Díky.  

Zásahy JSDH Vintířov 

Hasiči v roce 2018 vyjeli celkem k 50 událostem. Jednalo se o: 2x dopravní nehodu, 2x ostatní pomoc, 1x planý poplach, 

26x požár a 19x technická pomoc. 

Rozšiřujeme naše řady  

Chceš být hasičem? Přijď mezi nás každou sobotu od 14 h.  

Má váš potomek zájem být v kolektivu mladých hasičů? Přiveďte ho každé pondělí v 16:30 h do hasičské zbrojnice. 
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Náklady na provoz 

Rok Teplo Voda Elektrika PHM STK+ 

opravy 

Hav.poj+poj.

lidí  

Refundac

eškolení 

Nákup vybavení  Odměny celkem 

2018 80GJ/3

9.000,- 

41m3/5.235,- 6.000,- 41.793,- 131.927,- 18.169,- 136.723,- 185.813,- 564.660,- 

Za zajištění požární ochrany v městě Nové Sedlo inkasuje naše obec ročně 100tis.Kč, tudíž celkové náklady na hasiče 

v roce 2018 jsou 464.660,-Kč          

Muchka Robert, velitel JSDH Vintířov  

 
Přehled o uložení odpadu a tříděných složek odpadu za období 2005 – 2018 

 

Druh odpadu 
rok 2005 v 

tunách 

rok 2006 v 

tunách 

rok 2007 v 

tunách 

rok 2008 v 

tunách 

rok 2009 v 

tunách 

rok 2010 v 

tunách 

rok 2011 v 

tunách 

Plasty 1,27 1,39 2,485 3,18 3,365 6,356 8,929 

Sklo 2,67 3,07 2,759 5,2 6,279 6,735 10,203 

Papír 2,61 2,93 3,385 5,056 6,418 11,356 14,953 

Směsný komunální 132,22 119,53 122,36 123,87 109,35 118,62 132,28 

Objemný (kontejnery) 342,06 384 363 258,58 387,9 188,42 81,32 

Nápojový karton 0 0 0 0 0 0 0,239 

Textil 0 0 0 0 0 0 0 

Bioodpad 0 0 0 0 0 0 0 

Pneu Neevidoval se 
Neevidoval 

se 

Neevidoval 

se 

Neevidoval 

se 

Neevidoval 

se 

Neevidoval 

se 

Neevidoval 

se 

CELKEM 480,83 510,92 493,99 395,89 513,31 331,49 247,92 

        

Druh odpadu 
rok 2012 v 

tunách 

rok 2013 v 

tunách 

rok 2014 v 

tunách 

rok 2015 

v tunách 

rok 2016 

v tunách 

rok 2017 v 

tunách 

rok 2018 v 

tunách 

Plasty 10,246 11,494 12,614 13,2 13,765 15,637 14,42 

Sklo 9,367 9,995 9,536 10,2 11,007 14,944 15,899 

Papír 15,87 17,508 16,889 17,82 19,119 19,639 18,421 

Směsný komunální 132,68 126,59 127,8 131,42 134 131,687 133,467 

Objemný (kontejnery) 79,22 57,6 69,68 60,42 75,9 89,6 95,46 

Nápojový karton 0,258 0,521 0,53 0,57 0,497 0,523 0,459 

Textil 0 0 2,21 6,112 5,064 3,3 2,85 

Bioodpad 0 0 
Neevidoval 

se 

Neevidoval 

se 
50 65 54,56 

Pneu Neevidoval se 
Neevidoval 

se 

Neevidoval 

se 

Neevidoval 

se 

Neevidoval 

se 
225 ks 135 ks 

CELKEM 247,64 223,71 239,26 239,74 309,35 340,33 335,53 

 
Obyvatel v naší obci bylo ke konci roku 2018 celkem 1204 a znamená to tedy, že na každého obyvatele naší obce připadá 

celkem 279 kg odpadu za rok, přičemž z toho 41 kg obalového odpadu a 45 kg bioodpadu bylo vytříděno. 

Směsný komunální odpad 

Náklady na svoz směsného komunálního odpadu od občanů v roce 2018 činily 323 tis. Kč a vybrané poplatky činily 258 

tis. Kč. Tudíž 65 tis. je ztráta, kterou v současné době doplácí obec. Poplatek hradí 520 občanů. 

 Tříděný komunální odpad 

Počty nádob na tříděný odpad:  

Plast 11 ks 

Papír 11 ks 

Sklo 10 ks 

Nápojový karton 8 ks 



 

14 

Textilní materiál 2 ks 

 

Náklady na tříděný odpad plně hradí obec. V roce 2018 to bylo 158,6 tis. Kč. a od EKO-KOMu jsme dostali zpět celkem 

139 tis.Kč. 

Za zpětný sběr elektrozařízení jsme od společností dostali v roce 2018 celkem 12 tis. Kč.  

 

Objemný odpad – velkokapacitní kontejnery 

Náklady na objemný komunální odpad plně hradí obec. V roce 2018 to bylo 77 tis. Kč (není zahrnuta vlastní doprava) 

Nebezpečný odpad 

Náklady na nebezpečný odpad činily v roce 2018 celkem 12tis. Kč a taktéž je plně hradila obec. 

 

Tudíž kompletní náklady na odpadové hospodářství: 162.000,- Kč 

Náklady: 571.000,- Kč 

Příjmy: 409.000,-Kč 

 

Skládkovné 1 tuny odpadu činí 1.305,- Kč 

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. 

                                                                                                       Zpracoval: Muchka Robert, vedoucí odboru MH a PO

      

 

Odvoz nebezpečného odpadu 

 

Odvoz nebezpečného odpadu společností Sokolovská skládková, spol. s r.o. se v naší obci uskuteční 

ve čtvrtek 18. dubna 2019 od 15.00 do 16.30 hodin z obvyklých míst. V den svozu budete 

informováni i místním rozhlasem. Využijte možnosti zbavit se nebezpečného odpadu, kterými jsou 

zejména baterie, barvy, laky, ředidla, aerosoly, oleje, rozpouštědla, asfaltové směsi a jiné 

chemikálie.  

 

Prosíme občany, aby lednice, televizory, jiná elektrozařízení a pneumatiky odkládali do sběrných míst obce 

Vintířov. Obvyklá místa stání vozu společnosti Sokolovská skládková, s.r.o 

• před regulační stanicí plynu 

• na parkovišti před samoobsluhou Vintíř 

• před obecním úřadem 

• na parkovišti u restaurace U Kahanu 

• před sběrnou surovin č.p. 186 

 

Poděkování dárcům vyznamenaným medailemi  

Každému z nás koluje v těle něco vzácného, něco, co nelze koupit a ani vyrobit. Ne každý si to 

uvědomuje, ale ve chvíli, kdy nám je sděleno, že nejsme zcela zdrávi, začneme si uvědomovat její 

výjimečnost. Ne každý je schopen tuto věc darovat a to i přesto, že se nám mnohdy zdá, že jsme zdraví. 

Český červený kříž již více jak půl století pravidelně oceňuje bezpříspěvkové dárce krve (BDK), medailemi, kříži a 

plaketami podle počtu odběrů.  Mnoho lidí si neuvědomuje, že přístup těchto lidí, kteří se rozhodli sami dobrovolně 

darovat krev, je něco, co neudělá každý automaticky. Měli bychom být rádi za to, že takoví lidé mezi námi jsou. Mnohdy 

tento svůj skutek nepokládají za něco mimořádného a také za to nic neočekávají. Český červený kříž nám poskytl 

informaci o dvou občanech naší obce, kteří v roce 2018 dosáhli v odběrech krve počtu, který si zasluhuje pozornost a 

ocenění. Dárci jsou OS ČČK (oblastní spolek Českého červeného kříže) vyzváni k převzetí svého vyznamenání a tento 

akt předání probíhá před slavnostním shromážděním. To, že se dotyčný dárce krve nedostavil k převzetí anebo nebyl včas 

o této události vyrozuměn, neznamená, že na vyznamenání již nemá nárok. V naší obci působí jednotka dobrovolných 

hasičů a i v jejich řadách je mnoho členů, kteří se také snaží pomáhat ostatním. Nejenže se snaží svou činností ochránit 

obyvatele před případnými požáry, zabránit škodám na majetku a na zdraví, ale také pravidelně darují svou krev.  

V roce 2018 byli vyznamenáni stříbrnými medailemi Prof. MUDr. Jana Janského paní Zdena Nimrichterová a pan Martin 

Vitner. Obdarovaným velice blahopřejeme k dosaženému vyznamenání a za obec Vintířov moc děkujeme. Jsou věci, 

které často nejsou vidět, ale dokážou mnohdy zachránit to nejcennější na světě, a to je lidské zdraví.  

Volby v Evropské unii  

se konají každých pět let na základě všeobecného hlasovacího 

práva. Poslanci Evropského parlamentu jsou takto přímo voleni od 

https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Poslanec_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu
https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Poslanec_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu
https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Poslanec_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu
https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Poslanec_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu
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roku 1979. Evropské politické strany mají za tímto účelem právo pořádat kampaň v rámci celé Evropské unie. V 

současné době má Evropský parlament 751 poslanců. Současných 21 českých zástupců bylo zvoleno 8. evropskými 

volbami roku 2014. 

Volby do Evropského parlamentu 2019 se budou konat 23. do 26. května 2019 jako deváté v pořadí od roku 1979.  
V České republice se volby do Evropského parlamentu 

budou konat ve dnech 24. (pátek) a 25. (sobota) května 2019. 
V naší obci bude stanoven jeden volební okrsek a volebním místem bude zasedací místnost obecního úřadu. Volit se 
bude v pátek od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 14.00 hodin. Občané obdrží hlasovací lístky nejpozději 3 dny 
před volbami. Do Evropského parlamentu se volí poměrným systémem a v Česku musí strana získat více než 5 procent 
všech hlasů. 
 

 
VVEESSEELLÉÉ  PPRROOŽŽIITTÍÍ  VVEELLIIKKOONNOOČČNNÍÍCCHH  SSVVÁÁTTKKŮŮ,,  PPŘŘEEJJEE    

ZZAASSTTUUPPIITTEELLSSTTVVOO  OOBBCCEE  VVIINNTTÍÍŘŘOOVV    

AA  PPRRAACCOOVVNNÍÍCCII    

OOBBEECCNNÍÍHHOO  ÚÚŘŘAADDUU  
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