
 

 

 
 

 

 

prosinec 2016                                                                      č.  95 

Ze zasedání Zastupitelstva obce Vintířov  

10. říjen 2016 

 Kontrola usnesení z minulých zasedání  

zastupitelstva obce. 

 Informace starosty obce o práci ZO a OÚ mezi 

zasedáními. 

 Stav a průběh akcí pro rok 2016 a příprava akcí na 

roky další. 

 Informace o přípravě kulturních akcí na měsíce       

09 – 12/2016. 

 Příprava návrhu rozpočtu na rok 2017. 

 Výsledky voleb do zastupitelstva kraje a senátu        

PČR v Karlovarském kraji. 

   Různé: 

 stanovení podmínek a pravidel pro prodej pozemků, 

určených pro výstavbu RD na 6.etapě-vyvěšeno na 

úřední desce do 1.11.2016, o budoucích majitelích 

jednotlivých stavebních parcel na 6. etapě výstavby 

RD, bude rozhodnuto nejpozději do konce roku 2016 

losováním, po 1.11.2016 se ruší příjem žádostí a 

seznam uchazečů na výstavbu RD v obci 

 závazné regulativy pro výstavbu RD na 6. etapě 

v obci Vintířov - ZO odsouhlaseny jednohlasně 

 informace o práci MěPolicie Chodov v obci za měsíc 

srpen a září 2016 – viz svodky 

 manželé Šmídovi – žádost o prominutí měsíčního 

pronájmu za bar v SC z důvodu nařízení dovolené, v 

trvání 25 pracovních dnů, ZO souhlasí  

 odvoz NO z obce ve čtvrtek 13.10.2016 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 

 navýšení rozpočtu MŠ Vintířov o 450 563,- Kč – 

důvod neplánované opravy – šatnový nábytek 

 informace o VH Sokolovské skládkové s.r.o., která 

se bude konat dne 10.11.2016 v Sokolově v zasedací 

místnosti SU a.s., p.n. Sokolov 

 stav pasportu chodníků a komunikací obce popsala 

tajemnice paní Picková  

 navýšení tarifních platů úředníkům obcí od 

1.11.2016, nařízením vlády č.564/2006 Sb., ze dne 

12.9.2016 – ZO bere na vědomí  

 od pondělí 10.10.2016, znovu zprovoznění prodejny 

pečiva ORPEKA Chodov, po stažení výpovědi a 

uhrazení dluhu na nájemném z nebytových prostor 

 žádost o prodej pozemku/části –cca 3oo 

m2/p.p.č.458/39, za účelem výstavby garáže – 

Altman David, Vintířov 48 – souhlas s prodejem 

pouze stávajícího pronajatého pozemku části 

pozemku č.465/8 /bude provedeno ještě místní 

šetření/ 

 žádost o prodej pronajaté části pozemku č.465/8, 

Milan Bečvář, Vintířov 191, souhlas ZO /bude 

provedeno ještě místní šetření/ 

 nabídka Zpravodaje Sokolovska, na zveřejňování 

kulturních a společenských akcí v obci/bude 

provedena reklama místního sportovního centra/ 

 ředitelské volno pro žáky ZŠ Vintířov na dny 24. a 

25.10.2016 z organizačních důvodů s tím, že v tuto 

dobu bude uzavřena i školní družina – ZO nemá 

námitek 

 žádost o sponzorský dar na uspořádání maturitního 

plesu SPŠ Loket dne 27.1.2016 – souhlas ZO 

s částkou 2 000,- Kč 

 žádost paní Plemeníkové  Jiřiny, Vintířov 164, o 

přepis nájemní smlouvy na pronajatou část pozemku 

parcelní číslo 372/1 /300 m2/po zemřelém 

manželovi, na své jméno – ZO jednohlasně souhlasí 

 žádost paní Jiřiny Haláčkové, Vintířov 157 o prodej 

pronajaté části pozemkové parcely 6/1 o výměře 360 

m2 – ZO jednohlasně nesouhlasí/dle ÚP plánována 

výstavba RD/  

 odsouhlasen nákup produktu firmy FENIX / 

HELIOS/, pro další rozšíření uživatelských 

programů evidence obyvatel 

 směna, případné odkoupení obcí 11 m2 části 

pozemkové parcely 279/2, od stávajících majitelů 
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manželů Treitlových, Vintířov 78, z důvodu potřeby 

obce 

 věcné břemeno na dešťovou kanalizaci - 5. etapa 

výstavby RD, město Loket – viz smlouva 

 žádost pana Housky, Chodov, Vintířovská 511, o 

prodej části pozemkové parcely 479 o výměře 76 m2 

– záměr – ZO souhlasí 

 věcná břemena ČEZ Distribuce IV-12-0011264/1 a 

MONEST-EP-12-0002762/VB/ 1 – ZO souhlasí 

s podpisem uvedených smluv 

 nově doplněné znění dodatku smlouvy o pronájmu 

obecního bytu, které bude nájemníkům předáno 

k podpisu v závěru letošního roku – prezentoval 

místostarosta Marek Choc 

 doplnění pravidel pro pronájem sálu tak, jak přednesl 

místostarosta Marek Choc - ZO souhlasí a do 

stávajících pravidel budou zapracovány změny a toto 

bude předáno správcům zařízení 

 

21. listopad 2016 

 Kontrola usnesení z minulých zasedání 

zastupitelstva obce. 

 Informace starosty obce o práci ZO a OÚ mezi 

zasedáními. 

 Stav a průběh akcí pro rok 2016, akce na rok 2017   

a příprava akcí na roky další. 

 Projednání rozboru hospodaření za 01-09/2016, 

návrh rozpočtu na rok 2017. 

 Plán kulturních akcí na měsíce 11 – 12/2016, plán 

kulturních akcí na rok 2017. 

 Plán starosty obce k inventarizaci majetku obce 

k 31.12.2016. 

   Různé: 

 informace o práci MěPolicie Chodov v obci za měsíc 

říjen 2016 – viz svodka 

 odvoz NO z obce se uskutečnil ve čtvrtek 

13.10.2016 od 15.00 z obvyklých míst v obci firmou 

Sokolovská skládková s.r.o. 

 informace o společném setkání vedoucího policie 

Chodov, velitele MěPolicie Chodov a zástupců obce 

na našem OÚ dne 9.11.2016  

 informace o VH Sokolovské skládkové s.r.o., která 

se konala dne 10.11.2016 

 hospodaření PO MŠ a ZŠ za 1-9/2016 vzato na 

vědomí a podrobně bude vše probráno v lednu 2017 

 ředitelské volno ZŠ Vintířov  na 18.11. a 21. a 

22.12.2016 z organizačních důvodů – ZO nemá 

námitek a bere na vědomí 

 výsledky měření emisí v souladu s POPD LOM Jiří 

2020, která nám zaslal ing. Hanzlíček z divize 

Těžba, SU a.s. Sokolov – ZO bere na vědomí 

 účast místostarosty obce pana Marka Choce na VH 

VSMOS a Sokolovské vodárenské s.r.o. dne 

16.12.2016  na Březové, v případě že nebude moci, 

nahradí jej zastupitel pan Robert Muchka 

 žádosti o sponzorský dar – DROSERA Bublava, 

Svaz postižených civilizačními chorobami Sokolov- 

ZO souhlasí se 2 000,- Kč pro každého uvedeného 

žadatele, kterým každoročně přispíváme – ZO 

jednohlasně souhlasí 

 žádost o sponzorský dar ve výši 3 300,- Kč pro ŠAK 

Chodov, kde je otevřen prostor i pro Vintířovské děti 

– ZO jednohlasně souhlasí 

 žádost o sponzorský dar pro Fond ohrožených dětí, 

odsouhlasena částka 500,-Kč – ZO jednohlasně 

souhlasí 

 seznámení s projektem právních a dluhových služeb 

firmy GOPALA o.p.s., ing. Zemanové z Karlových 

Varů 

 společné právní služby v rámci mikroregionu 

Sokolov – východ – představení projektu 

 termíny svateb pro rok 2017/Chodov, Vintířov/ - ZO 

jednohlasně souhlasí 

 žádost o uzavření MŠ ve dnech 27.-30.12.2016 – ZO 

nemá námitek/doloženo souhlasem rodičů/ 

 odsouhlaseny navržené odměny pro ředitelky MŠ a 

ZŠ z prostředků kraje 

 návrh plánu oprav v MŠ pro rok 2017 – předloženo 

ředitelkou MŠ 

 změna v dozorčí radě Sokolovské skládkové s.r.o., 

za obec Vintířov dosud paní Jana Ziková, která 

navrhla svou rezignaci a měl by jí nahradit 

místostarosta pan Marek Choc - ZO jednohlasně 

souhlasí 

 24.11. vyjde Sokolovský deník s přílohou Vintířova 

 prodej částí pozemku parc.č. 465/8 (části v současné 

době pronajaté) p. Bečvářovi, Vintířov 191 a 

manželům Altmannovým, Vintířov 48 za odhadní 

cenu, cena odhadu a geometrický plán hradí 

kupující. V případě nezájmu z důvodu ceny budou  

pozemky nabídnuty dalším zájemcům, kteří podali 

nabídku – ZO jednohlasně souhlasí 

 schválen dodatek č.2 ke smlouvě o smlouvě budoucí 

kupní č. 640-489-12/2012 se Sokolovskou uhelnou, 

pr. nást. a.s., změna termínu účinnosti do 31.12.2020 

- ZO jednohlasně souhlasí 

 záměr směny částí pozemků  ppč. 459/1- majitel 

obec a pozemku ppč. 278 majitel-Treitlovi            

(oba 21m2), legalizace skutečného stavu v terénu – 

jednohlasný souhlas ZO 

 odsouhlasena smlouva o zřízení věcného břemene 

s ČEZ Distribuce č. IV-12-00106672/VB/2 

 Houska – prodej pozemku u osady Chranišov – 

prověřit se záměrem VaK Karlovy Vary, pokud 

nebude rozpor prodej p. Karlu Houskovi, 

Vintířovská 511, Chodov  – jednohlasný souhlas ZO 

 FK Stará Chodovská – žádost o dar do tomboly na 

reprezentační ples – jednohlasný souhlas ZO  

 umístění ještě jednoho akodrenu na svod dešťových 

vod od čp.57, odvodnění vod z komunikace II/181 

v prostoru před železničním nadjezdem na Vřesovou 

a chodníku od čp.74 až 83, případné přeložení celého 

chodníku / viz připomínky pan Češka a stížnost pan 

Mikuš čp.77 / 

 projednána otázka znečištění komunikace II/181 a 

části I. etapy výstavby RD firmou STAMOZA Cheb 

 jednohlasně odsouhlasen rozpočet knihovny Sokolov 

ve výši 26 000,- Kč na rok 2017 

 záměr převodu pronájmu nebytového prostoru v čp. 

183 (kosmetický salon) ze stávajícího nájemce na  

současného uživatele, bude vyvěšen záměr - ZO 

jednohlasně souhlasí 
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 jednohlasně odsouhlasen zastupiteli nákup počítače a 

tiskárny pro stolní tenisty TJ Baník 

 od 1.1.2017, po třech letech zdražení cen za odvoz 

komunálního odpadu firmou CHOTES Chodov o 

2,5-3% 

 další zasedání ZO bude 9.12.2016, rozšířené o 

pozvané hosty z okolních firem a příspěvkových 

organizací obce 

 

9. prosinec 2016 

 Kontrola usnesení z minulých zasedání  

zastupitelstva obce. 

 Informace starosty obce o práci ZO a OÚ mezi 

zasedáními. 

 Stav a průběh akcí pro rok 2016 a příprava akcí      

na další roky. 

 Projednání a schválení rozpočtu na rok 2017. 

 Plán kulturních akcí na 12/2015 a schválení plánu  

na rok 2017. 

 Vyhodnocení užití státních dotací a dotací od KK   

za rok 2016. 

 Stanovení mzdových fondů a počtu pracovníků obce 

a OÚ pro rok 2017. 

    Různé: 
 dne 16.12.2016 se bude konat  v Březové od          

9.30 hod. VH VSMOS a SOK Vodárenské s.r.o., na 

kterou ZO delegovalo starostu, dle dodaných 

podkladů k jednání 

 dne 13.12.2016 se bude konat jednání rady 

mikroregionu Sokolov - východ  na MěÚ Sokolov  

 odstávka dodávky tepla ze Vřesové v roce 2017 se 

uskuteční v době od 5. do 15.7.  

 pan Lisý -  smlouva na rok 2017 – právní dokumenty 

– prodloužení smlouvy na rok 2017 – ZO souhlasí a 

pověřuje starostu podpisem smlouvy 

 Informace o činnosti MěPolicie Chodov na katastru 

obce v měsíci 11 /2016 

 Schválení rozpočtových změn tak, jak přednesla 

tajemnice paní Picková 

 Starosta připomenul inventarizaci majetku obce 

k 31.12.2016 

 Balíčky k vánocům pro důchodce v hodnotě        

300,- Kč/ viz usnesení z 01/2015/ 

 Dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 

zahájeno auditorem ing.Grossem z Karlových Varů 

 informace z jednání starostů obcí ORP Sokolov dne 

6.12.2016 

 Kalkulace ceny tepla od Vintířovské teplárenské 

s.r.o. pro rok 2017 činí včetně DPH 494,29.- Kč/Gj, 

nákupní cena od SU a.s. Sokolov činí včetně DPH 

294,20 Kč/Gj /v loňském roce 294,20/,oproti loňské 

ceně by se tedy nic měnit nemělo 

 informace o digitální technické mapě a jejího 

využívání obcí ve spolupráci s Karlovarským krajem 

– odsouhlasena OZV č.1/2016 

 oznámení od praktického lékaře pana MUDr.Štefana 

o ukončení činnosti praktického lékaře obce 

k 31.12.2016, firma NEMOS přebírá od 1.1.2017 

funkci praktického lékaře v obci, k této záležitosti 

proběhla krátká diskuse zastupitelů a bylo 

rozhodnuto na příští jednání pozvat zástupce 

NEMOS a jednat o záležitosti využití ordinace 

v našem ZS čp.169 

 informace o losování o zbývající pozemky na 6.etapě 

výstavby RD dne 28.11.2016 

 informace o divočácích a jejich odlovu na 

nehonebních prostorách v obci 

 Informace o navýšení odměn zastupitelů o             

cca 4% od 1.1.2017 

 odměny pro aktivisty komisí byly jako každoročně 

navrženy 

 MULTICAR – zametač – závěrečné vyhodnocení 

bylo zasláno na SFŽP ČR 

 pronájem nebytových prostor v čp.183 paní Kateřině 

Rozenkrancové, která jako jediná měla o tento zájem 

 návrh na odměnu pro starostu a místostarostu za rok 

2016 ve výši jednoho měs.platu 

 stručná informace o nebytových prostorách v čp.182 

– PEKOSA pan Orlich 

 otázka dopravních značek na sídlišti – TS od 

01/2017 začnou na této záležitosti pracovat 

 stanovena prodejní cena pozemku na p.p.č.465/8 ve 

výši 265,- Kč/m2 soudním znalcem 

 

 

 

Zastupitelé projednali a schválili rozpočtu na rok 2017 

 

Předseda finančního výboru pan Zápotocký přednesl přítomným návrh vyrovnaného rozpočtu na rok 2017. 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 23.11.2016 a sejmut byl 9.12.2016. V uvedené době nebyly zaznamenány námitky 

nebo připomínky ze strany veřejnosti. Návrh vyrovnaného rozpočtu pro rok 2017 činí ve výdajích i příjmech 

34 170 000,- Kč. Zastupitelům přiblížil pan  Zápotocký a starosta obce pan Ošecký i rozbor potřeby finančních 

prostředků na nové investice v roce 2017. Největší objem potřebných prostředků bude zapotřebí pro rekonstrukci čp.179. 

Do rozpočtu nejsou zapojeny prostředky z hospodaření v minulých letech. Rozpočet na rok 2017 byl po krátké diskuzi 

jednohlasně schválen. 
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              Výsledky voleb do Zastupitelstva Karlovarského kraje    

          

  Ve dnech 7.- 8.10.2016 se v naší obci konaly volby do Zastupitelstva karlovarského kraje, volili jsme takto:  

 

  Výsledky voleb do Zastupitelstev krajů 2016     

číslo str. název strany počet hlasů pořadí 

2 Občasná demokratická strana 8 6 

5 Sdružení nezávislých kandidátů 1 13-15 

12 Česká strana sociálně demokratická 34 3 

14 Alternativa 2 9-12 

27 VOK - Volba pro Karlovarský kraj 4 7 

30 Ano 2011 67 2 

33 Úsvit - NK s Blokem proti islamizaci 2 9-12 

37 Komunistická strana Čech a Moravy 16 4 

52 Svobodní a Soukromníci 2 9-12 

54 DSSS - Ne imigrantům, STOP nepřízpůsob. a diktátu EU! 3 8 

57 Strana zelených 2 9-12 

63 STAN s podporou KOA, KDU-ČSL, TOP 09 6 7 

64 Hnutí nezávislých za harm. rozvoj obcí a měst 70 1 

78 Kolice Svoboda a přímá demokracie -TO (SPD) a SPO 10 5 

80 PRO Zdraví a Sport 1 13-15 

82 Česká strana pirátská 1 13-15 

 

 

Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů:     900 

Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:                       233 

Počet odevzdaných úředních obálek:                                          233 

Počet platných hlasů ve volebním okrsku Vintířov celkem:       229 

 

 

Hejtmankou Karlovarského kraje se stala Jana Vildumetzová 

 
Paní Mgr. Jana Vildumetzová se narodila 8.5.1973 v Karlových Varech, vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity 

Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Po skončení studia pět let učila na Základní škole v Horním Slavkově. Poté 

vykonávala manažerku a projektovou činnost ve veřejné správě, byla i ředitelkou domu dětí a mládeže a městského 

kulturního střediska. Mezi roky 2006 - 2013 byla starostkou města Horního Slavkova. Bývalá členka strany ODS, ve 

které působila mezi roky 2008 – 2014. Řadovou členkou Zastupitelstva Karlovarského kraje byla mezi roky 2012 – 2014 

a v roce 2015 se stala členkou strany ANO 2011. V letošním roce za stranu kandidovala a stala se hejtmankou 

Karlovarského kraje. Za její zvolení hlasovalo 31 ze 45 zastupitelů. Získala tak i hlasy od opozičních zastupitelů. V 

opozici skončili komunisté, sociální demokraté, STAN s podporou KDU-ČSL, KOA a TOP 09. Volby v Karlovarském 

kraji vyhrálo hnutí ANO, které bude vládnout v koalici s ODS, Hnutím nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst, 

Piráty a SPO. Koalice disponuje 24 hlasy, má tedy většinu jednoho hlasu.  

 

 

Provozní doba sběrných míst 
 

Od 1. prosince 2016 do  28. února 2017, bude změna otevírací doby sběrných míst (č.p.111 u 

sídliště a č.p.186 areál sběrny surovin) takto: pondělí  a středa 14.30 - 17.00 hod.. Ve sběrných místech 

lze bezplatně uložit nadměrný odpad, nábytek, veškeré elektrozařízení a nově i kovy a železný odpad. 

Dále zde můžete uložit nespotřebované pečivo, které je suché a bez pomazánek a margarínů. Toto 

pečivo můžete také v sáčku zavěsit na nádobu na odpad (pouze na sídlišti) a pracovníci TS jej odeberou. Pečivo bude 

použito jako krmivo pro ryby v lesoparku. 
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Akce pro rok 2017 

 

1. Cyklostezky, procházkové trasy a odpočinková místa na vodárně a v blízkém okolí požární nádrže – ve  

spolupráci s městem Chodov, mikroregionem Sokolov - východ a s Karlovarským krajem zpracovat studii a postupně 

zrealizovat. Předpokládané náklady cca 3 mil. Kč. 

2. Přestavba objektu čp. 179 na dům pro seniory nebo pro jiný účel – vystěhování stávajících nájemníků a zhotovení 

malometrážních bytů pro seniory. Objekt není využitý a postupně chátrá. Předpokládané náklady dle rozpočtu PD cca 

11,6 mil. Kč. Soutěží se určitě cena sníží minimálně o 2 mil. Kč. 

3. Pokračovat v modernizaci TS obce – požadavky bude připravovat vedoucí technických služeb pan Muchka. 

4. Vintířovský hřbitov – modernizace bývalého lipnického hřbitova tak, aby mohl být obcí využíván, případně jiný 

způsob řešení uvedené záležitosti.  

5. Nátěr oplocení spodního fotbalového hřiště, osvětlení plochy a montáž automatického zavlažování – 
předpokládané náklady cca 3 mil.. 

6. Vybudování přípojky vody pro výstavbu RD na parcelách 475,288/2 v k.ú. Vintířov u Sokolova – akce 

odsouhlasená již v roce 2016 a předpokládané náklady 0,9 mil. Kč.  

7. Otázka vybudování chodníku podél komunikace na osadu Chranišov – na záležitosti chodníku spolupracovat 

s městem Chodov a tento možná rozčlenit i na více etap. Chodník by sloužil jako procházková trasa a možná i jako 

cesta do práce pro některé naše občany, kteří jsou zaměstnáni ve firmách na průmyslové zóně města Chodova. 

8. Úprava plochy u kabin TJ Baník Vintířov – akce z roku 2016. 

9. Oprava pletiva u tenisového hřiště naproti Brožům – toto provést v rámci běžné údržby majetku obce v průběhu 

roku 2017. 

10. Zpracování studie ozelenění obce – dopracovat již rozpracovanou studii regenerace zeleně, kterou máme 

rozpracovanou s ing. Šindelářem z Bečova. 

11. Zhotovení nového oplocení kolem MŠ – je již zpracována PD, plot stávající je z 60. let minulého století. 

12. Výměna zastaralého rozvaděče a opravy VO na Chaloupkách – předpokládané náklady 100 tis. Kč. Rozvody jsou, 

včetně rozvaděče, z 80-tých let minulého století. 

13. Úprava, přeložení a odvodnění chodníku od čp.74 k čp.83/Ružbacký- Vincencovi/ – uvedený stávající chodník je 

místy propadlý, uprostřed umístěný akodren je místy poškozen a navíc je zde špatný odvod dešťových vod. Na fasády 

a okna nemovitostí vedle chodníku, stříká vlivem nerovnosti silnice II/181, voda a znehodnocuje je. Toto je 

předmětem stížností stávajících nájemníků. Návrh na řešení bude projednán s KSÚS.  

 

 

                                                                                                                                                        Jiří Ošecký, starosta 

 

Vítání občánků 2016 

V kulturním sále restaurace U Kahanu se dne 19. listopadu 2016 konalo příjemné setkání, při kterém byli obdarováni 

noví občánci, kteří se v období od 1. listopadu 2015 do 31. října 2016 v naší obci narodili a přihlásili k trvalému pobytu. 

Každý z rodičů, který projevil zájem se tohoto slavnostního uvítání zúčastnit, musel s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., 

o ochraně osobních údajů, vyplnit příslušný formulář a odevzdat ho na obecním úřadě. Samotného uvítání do života se 

zúčastnilo dvanáct miminek a jedno bylo obdarováno dodatečně. Sedm děvčátek a šest chlapců dostalo finanční dar 

v hodnotě 1000, - Kč, plyšového medvídka, knihu „Říkadla a písničky pro nejmenší“, pamětní knihu do které si mohou 

rodiče zaznamenávat veškeré informace o svých ratolestech a každé dostalo pamětní list. Atmosféra v sále byla velice 

příjemná i přes nepřízeň počasí, která venku za okny panovala. Děti z naší základní školy, které navštěvují hudební 

kroužek pod vedením paní učitelky Niny Kačírové předvedly krásné vystoupení, ve kterém všem přítomným zazpívaly 

několik písniček, zahrály na flétny, zarecitovaly báseň a nakonec zatančily i taneček. Paní Lydie Kraková ml. jménem 

Sboru pro občanské záležitosti, ve Vintířově všechny co nejsrdečněji přivítala a přečetla pár hezkých a hřejivých slov. 

Poté vyzvala rodiče, aby se podepsali do „ Knihy zápisů o uvítání do života“ a potvrdili tak slib, že se o děťátko budou co 

nejlépe starat. Tak, aby mohlo prožít bohatý a plodný život. Byly také pořízeny fotografie, které budou založeny v této 

knize a některé dostanou i samotní rodiče. Na vítání občánků měla svou premiéru dřevěná kolébka, kterou nechala obec 

vyrobit pro tyto účely. Rodiče, tak měli možnost své děti do kolébky uložit a vyfotografovat se. Kolébka se rodičům 

velice líbila a téměř všichni této možnosti využili a vznikly z toho hezké fotografie. Chtěl bych všem rodičům poděkovat 

za účast a popřát jim mnoho sil ve výchově svých potomků. Dále bych chtěl velice poděkovat paní B. Dzikové, L. 

Krakové ml., J. Krakové a dětem z naší ZŠ vedené paní učitelkou N. Kačírovou za spolupráci. Všem bych chtěl popřát 

krásné prožití nadcházejících Vánočních svátků a do Nového roku 2017 hlavně mnoho zdraví. 

                                                                                                                                                                     Choc Marek 
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Ze školských zařízení 

 

                          Mateřská škola 

 

 

PŘEDVÁNOČNÍ ČAS V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE 

 
Čas adventní je u dětí naší školičky tím nejoblíbenějším obdobím. Je plný tajemství, kouzelných světélek a dětských 

přání.  

Předvánoční čas je ale také plný pracovního nasazení, protože musíme společně s dětmi přichystat vánoční překvapení 

pro rodiče a blízké – drobné dárky, přáníčka a samozřejmě tradiční vánoční besídku. Vedeme děti k tomu, aby Vánoce 

chápaly nejen jako období, kdy dárky dostávají, ale též učíme děti dárky samy dávat.  

Abychom zpříjemnili dětem čekání na Vánoce, chystáme pravidelně ještě několik předvánočních aktivit. V letošním roce 

to byla vánoční pohádka, kterou nám přijeli zahrát herci z divadla „Letadlo“. Dále proběhlo čertovské dopoledne, které 

jsme uspořádali v místní tělocvičně a naše děti si zde vyzkoušely své dovednosti v čertovských disciplínách. Také nás 

navštívily děti ze Základní školy Vintířov v roli Mikuláše, čerta a anděla. 

Do předvánočního programu zařadíme další tradice jako je rychlení větévek „ barborky“, seznámíme děti s tradicí Lucek, 

které dříve chodily po domech a kontrolovaly čistotu úklidu před Vánocemi. Zpěv vánočních koled a pouštění  lodiček ze 

skořápek ořechů a další tradice patří též neodmyslitelně do našeho předvánočního programu. Těsně před Štědrým dnem 

už budeme jen počítat a mlsat poslední bonbónky na adventním kalendáři a šeptat si společně naše tajná přání, při 

kterých si nikdy paní učitelky neodpustí připomenout dětem to nejdůležitější: „Hlavně buďte všichni hodní, poslouchejte 

maminku a tatínka, ať se Vám nic nestane a jste v tom novém roce všichni zdraví a veselí!“ 

Podobným přáním ukončím své předvánoční zamyšlení o Vánocích v naší školce a proto všem, kteří si těchto pár vět 

přečetli, ale i všem ostatním – rodičům a všem občanům obce Vintířov přeji mnoho krásných chvil prožitých u vánočního 

stromečku a hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce 2017. 

 

K vánočnímu času patří též neodmyslitelně poděkování všem, kteří nám během roku byli oporou a pomáhali nám při 

překonávání překážek a řešení problémů. 

Proto již tradičně děkuji za vše našemu panu starostovi J.Ošeckému a celému zastupitelstvu naší obce. Děkuji za to, že se 

starají, aby naše školka byla krásná a dobře vybavená. 

Děkuji za dobrou spolupráci p. ředitelce Základní školy Vintířov Mgr. M. Kokešové a celému jejímu pedagogickému 

sboru. 

Děkuji všem, kterým osud naší mateřské školy není lhostejný, vždyť mateřská škola v životě dítěte tvoří základ dalšího 

vývoje jeho osobnosti. 

  
 

PŘIPOMÍNKA  PRO  RODIČE  DĚTÍ  MŠ A  STRÁVNÍKY  ŠKOLNÍ  JÍDELNY  PŘI  MŠ – 

VINTÍŘOV  
 

 

Upozorňujeme Vás, že Mateřská škola Vintířov a Školní jídelna při MŠ-Vintířov bude v době Vánoc  

                                       tj. od 27.12.- 30.12.2016   UZAVŘENA . 

 

Provoz MŠ a školní jídelny bude zahájen  2.1.2017. 

 

                                                          Děkujeme za pochopení. 

 

 

VŠEM LIDEM DOBRÉ VŮLE PŘEJEME KRÁSNÉ VÁNOCE, HODNĚ ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ 

A SPOKOJENOSTI V NOVÉM ROCE 2017. 

 

 

                                            Štafková Zdeňka, ředitelka MŠ - Vintířov 
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                     Základní škola 

 

 
 

 

 
Plánované akce ZŠ Vintířov v prosinci 2016 a lednu 2017 

 

19.12.2016 Spaní ve škole – příchod žáků v 19.30 

23.12.2016 Zpívání u vánočního stromečku v 18.00 

6.1.2017  Beseda MYSLIVOST + vyhodnocení soutěže ve sběru kaštanů 

12.1.2017 Den otevřených dveří 8.00 – 16.00  

 

Přijďte se k nám podívat a seznámit se s prostředím naší školy.  

 

Zápis žáků do prvního ročníku se letos uskuteční až 5. 4. 2017 
 

       Mgr. Marcela Kokešová, ředitelka školy

Výstava „Korunovační klenoty“ 
V říjnu se celá naše škola zúčastnila jedinečné putovní 

výstavy replik Českých korunovačních klenotů. Spolu 

s nimi byly vystaveny další exponáty připomínající 

období vlády Karla IV. – kopie středověkých zbraní, 

oděvů, obuvi a model hradu Karlštejn. Našim žákům se 

nejvíce líbily různé interaktivní prvky, které celou 

expozici zajímavě doplnily. 

                                                   Mgr. Monika Kindlová                                                                                                        

Notes strážníka Pavla 
V rámci prevence bezpečnosti našich dětí do druhé třídy 

opět zavítal pan Staněk, preventista kriminality při 

Městské́ policii v Chodově. Měl pro nás tentokrát 

překvapení. Děti dostaly svůj pracovní sešit – Notes 

strážníka Pavla, se kterým budou následující dva roky 

pracovat. Cílem těchto návštěv je vyzbrojit děti pro 

život znalostmi a schopnostmi, které jim mohou 

v krizových situacích velmi pomoci a usnadnit správnou 

volbu řešení. Žáci se na tyto návštěvy vždy velmi těší, 

protože Pan Staněk umí děti opravdu zaujmout a navíc 

uniforma a autorita veřejného činitele vzbuzuje 

náležitou úctu a  respekt…    

 

                                       Nina Kačírová 

 

Plavecký výcvik žáků 4. ročníku 
Každou středu od začátku školního roku dojíždějí žáci 

4. ročníku na plavecký výcvik do krytého bazénu 

v Sokolově. Každý žák patří do jedné z pěti skupin. 

Nejprve si ve vodě děti pohrají a zahřejí se, poté pilně 

trénují plavecké prvky. Věnují se také skokům do vody, 

potápění pro předmět, dostanou se i do parní komory či 

vířivky a občas se svezou na tobogánu. Vydají ze sebe 

spoustu energie, takže cestou do školy jich v autobuse 

nemálo usne. Stačí však trochu odpočinku a už jsou 

zase svěží. Plavání si budou užívat až do začátku 

března.  

                                                                            

 

                                                        

Sběr kaštanů  
V letošním roce se na naší škole opět sbíraly kaštany 

pro zvěř do lesa. Je pěkné, že se zapojují i rodiče dětí. 

Celkem se nasbíralo 1996 kg. Naší soutěž přijdou 

vyhlásit myslivci 6.1.2017  a zároveň s tím proběhne  i 

beseda o myslivosti. Mezi nejlepší sběrače patří 

sourozenci Honzík a Markétka Skaličtí, Tomáš Chadim 

a Evička Olahová z 1.třídy. Všem moc děkujeme za 

snahu a ochotu pomáhat zvířátkům.   

      

         Mgr. Petra Šimková  

 

 

 

Vítání občánků obce Vintířova  
proběhlo v sobotu, 19.11.,v sále U Kahanu. Děti 

z pěveckého kroužku dostaly velmi příjemný úkol jít 

přivítat nové malinké kamarády a svým hudebním 

vystoupením přispět k hezkému průběhu této slavnostní 

události. Doufáme, že se naše vystoupení rodičům i 

dětem líbilo. 

                                                          Kačírová Nina 

 

 

Projekt „DĚTI CHRÁNÍ ŽIVOT“ 
11.10.2016 se žáci a žákyně 5. ročníku vypravili 

v rámci environmentálního projektu zaštítěného DDM 

Bludiště v  Chodově do Ekocentra Ostrov. Po 

teoretické části následovala část zábavnější, a to 

interaktivní skupinová kvízová hra s mobilními telefony 

a QR kódy, které jsme hledali po celé vnitřní a 

venkovní části areálu. Jejím prostřednictvím jsme se 

dozvěděli nové informace a oprášili jsme si poznatky 

staré. Těšíme se na příště… 

      

      Za kolektiv 5. ročníku S. Chaloupková

                                                Kačírová Jaroslava 
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                                                                    Fotografie z Ekocentra v Ostrově                                                                      

 

Adventní putování za Ježíškem 
 

2. prosince jsme my, děti ze školní družiny, podnikly adventní putování za Ježíškem. 

Sešly jsme se v páteční podvečer a za doprovodu vánočních koled jsme s čelovkami na 

hlavě plnily po skupinkách adventní kvíz, který byl rozmístěn po celém lesoparku. Za 

odměnu nám  Ježíšek (před)nadělil spoustu her a stavebnic. Naše putování jsme 

zakončily zpěvem vánočních koled u ohýnku a pohodou, která by měla provázet celý 

adventní a vánoční čas.  

Velké poděkování patří panu Chocovi za pomoc s organizací a pánům z technických 

služeb, kteří nám připravili dřevo na oheň. 

                        

 

 

                                                                            

Za ŠD Mottlová Klára 

 

 

 

 

 

 

 

Stacionář Mateřidouška 
Ve středu 5. 10. 2016 byli žáci 5. ročníku pozváni na den otevřených dveří do Denního stacionáře Mateřídouška v 

Chodově. Klienti stacionáře si pro hosty připravili pásmo předem natrénovaných písní. Poté jsme si i my mohli z 

rozdaných zpěvníků vybrat songy svému srdci nejbližší. Občerstvení v podobě výtečné, vlastnoručně upečené bábovky 

děti o přestávce velmi rychle spořádaly. A jako pokaždé, největší radost vždy udělá místnost určená k relaxaci, kde je i 

dětmi velmi oblíbená vodní postel. Po cestě domů jsme se ještě zastavili na nákupech v chráněných dílnách. Tady jsme 

už pomáhali Ježíškovi při nakupování drobných dárečků pod stromeček či jen tak pro radost. Pestrá nabídka nás ohromila 

a úplně jsme ztratili pojem o čase. Ale nakonec jsme dorazili zpět do školy včas a v pořádku a moc se těšíme na vánoční 

besídku, která nás čeká 13. 12. 2016. 

Za 5. ročník Jitka Drofová 

 

 

 

Poděkování 

 

Opět tu máme adventní čas a blížící se pohodu Vánoc. 

Na sklonku „starého roku“ 2016 bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům ZŠ Vintířov, zaměstnancům ŠJ, 

místním organizacím, členům školské rady a všem, kteří se spolupodílí na každodenním chodu naší školy. 

Jménem všech zaměstnanců ZŠ Vintířov i jménem všech žáků školy děkuji zástupcům našeho zřizovatele – 

zastupitelům obce za rozvoj vzdělávání a také za realizaci a finanční zajištění rekonstrukce a modernizace naší 

školy, která se uskutečnila v létě letošního roku.    

Mé poděkování patří také všem rodičům, kteří spolupracují se školou a podporují vzdělávání svých dětí. 

 

Všem občanům Vintířova přeji klidné Vánoce a hodně pohody v roce 2017. 
 

                                                                                          Mgr. Marcela Kokešová, ředitelka školy 
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                                          Historie naší obce 

 

 
                             KAPLIČCE JE 110 LET 

 

Každé město či obec se určitě může pochlubit nějakou osobitou pamětihodností. Nejinak je to i u nás ve Vintířově. 

Kaplička, která stojí naproti Obecnímu úřadu, letos oslavila 110 let od svého postavení a vysvěcení. Na mramorové 

pamětní desce umístěné ve vnitřním prostoru je tento doslovný nápis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po celou dobu od výstavby kapličky až do konce války tak, jako v jiných vesnicích např. v Božíčanech, bylo zvoněno 

ráno a večer. Tuto povinnost vykonávala do konce války i maminka dnes již zemřelé obyvatelky naší obce paní 

Tenglerové, jak mě sama ve svých vzpomínkách vyprávěla. Zvon, který byl v kopuli kapličky od jejího vzniku, byl 

v letech krátce po válce odcizen a již nebyl obnoven. První opravu kapličky po válce značně poničené, provedl pan 

Vilém Krejčí se svým synem Norbertem.  Zasklívali neustále vytloukaná okna, tehdy žlutým sklem, barvou opravili 

vnitřní oltář i venkovní barvu omítky. Dále pan Zuleger nově pokryl střechu taškami a opravil betonový kříž. Vodovodní 

potrubí vedoucí kolem kapličky, bylo lety značně proděravělé, své vykonala i stoupající vlhkost z potoka, takže když celá 

zadní zeď u potoka klesla téměř o 1 metr, byla provedena větší oprava v době, kdy byl ve funkcí pan Vítězslav Mojžíš. 

Protože kaplička byla neustále otevřená byla díky vandalům neustále ničena. Proto se pan Mirek Schwarz dnes také již 

zemřelý domluvil s panem Norbertem Krejčím a spolu navrhli a vyrobili kovové mříže jak na okna i na dveře tak, aby 

navíc mohly být uzamykatelné a nedocházelo tak k opětovnému ničení vnitřního prostoru. V r. 1991 chlapci Martin 

Krejčí a Karel Hořínek sami provedli podříznutí a izolaci této stavby a pan Norbert Krejčí podle obrázku tyrolské 

kapličky udělal barevný venkovní žlutobílý nátěr. Kompletní vnitřní nátěrové i střešní venkovní nátěrové práce provedl 

p. Vavřička. Také musely být pokáceny dvě břízy, které svým stářím tuto památku ohrožovaly. Tyto byly vysázeny 

manželi Věrou a Františkem Broučkovými. 

 

V letech 1946 – 1948 bylo do školní výuky zahrnuto i náboženství jak katolické, tak evangelické. V obecní Vintířovské 

škole je vyučoval kněz pan Pavel Kyprý. Ten se staral i o pokladničku v kapličce, do které věřící vhazovali drobné mince 

na podporu církve. Byla umístěna ve dveřích za půlkruhovým asi patnácticentimetrovým otvorem se vhazovaly  mince. 

Obsah té pokladničky se podařilo jednoho dne zmenšit o pár drobných mincí dvěma devítiletým klukům. Díky štíhlé ruce 

Karla Siegla (bydlel na Šlemce) a asistenci Dietra Němce si pak pár drobných rozhodli proměnit za sladký melasový 

sirup v konzumu, který byl tehdy  naproti domu Spůrových přes potok. Jenže jejich výpravu za „financemi“ sledoval 

holič pan Topol, který bydlel naproti kapličce tam, kde potom žila rodina Soukupova. Zavčas všechno pověděl ve škole 

panu řídícímu Antonínu Vaidišovi. Ten nelenil, oba hříšníky zavolal do ředitelny a rákoskou jim nařezal. A jestli je to 

pravda ? Ano, je ! Pan Dieter Němec mě potvrdil, že na chuť melasového sirupu, nářez pana řídícího a doma na nářez 

páskem od táty, když se to dozvěděl, do smrti nezapomene.  

 

A ještě k něčemu byla určena kaplička. Pan Olda Pavlík tehdy ráno, když šel do práce schoval psaníčko pro slečnu 

Hanku Soukupovou, a ta  se tak dozvěděla, kam má přijít na schůzku. A doma se nemusela zpovídat, kam jde. Taky 

jedna vzpomínka k dobru kapličky. Ke stým narozeninám dal Obecní úřad kapličce dárek v podobě celkové rekonstrukce 

a její nynější podoby. Je to poselství minulé generace a je na nás všech starat se o toto dědictví tak, abychom i my měli 

co předat těm, kteří přijdou po nás. 

                                                               

 

                                                                                                                          Věra Svobodová, kronikářka obce 

 

                            Postaveno v r. 1906 za přispění místních obyvatel Vintířova. 

                               

                            Stavitelé:      Josef Gebauer                           Franz Peiker 

                                                      

                                                 Franz Hüttl                                Wenzl Fritsch          

                                                      

                                                 Josef Th. Menzel                       Georg Wilfing 

 

                                                                             Wenzl Zuleger 
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                                                TJ Baník Vintířov 

Oddíl stolního tenisu opět vstoupil do sezóny 2016 - 2017 se dvěma týmy do soutěží Okresní přebor a 

Krajský přebor 2. třídy. Nyní máme za sebou odehranou první polovinu soutěžních utkání, kde je naše 

"Béčko" v soutěži O. P. zastoupeno především našemi dětmi a nově příchozími nováčky. V tabulce 

jsme sice v druhé polovině, ale konec sezóny ještě zdaleka není u konce a my budeme bojovat do 

poslední chvíle. 

 

Tenisté družstva "A" se po zaslouženém postupu do K. P. 2 pohybují na 4. -5. místě se ztrátou 2 bodů na druhé místo. 

Doufáme a věříme v to, že si to ve druhé polovině nepokazíme a splníme si náš cíl, a to udržet se v soutěži pro 

nadcházející se novou sezónu. Každý fanda, který nás přijde podpořit je srdečně vítán. 

 

Na závěr bychom Vás rádi pozvali na náš již tradiční Vánoční turnaj, který se koná dne 

17. 12. 2016 v hale u mateřské školy Vintířov. Zde si určitě každý zúčastněný hráč dobře zahraje a zasoutěží. 

 

 

Oddíl stolního tenisu přeje všem našim občanům krásné prožití Vánočních svátků a šťastný Nový rok. 
 

Prosinec - akce 

 

17. 12.                  8:00 hod.  5. ročník Vánočního turnaje Vintířov 

18. 12.    9:00 hod.  Bodovací turnaj Chodov 

26. 12.    9:00 hod.  Vánoční turnaj Aš 

27. 12.                  8:30 hod.  Vánoční turnaj Kynšperk nad Ohří 

 

 

 

 

Výbor TJ Baník Vintířov přeje všem svým členům, fanouškům a občanům naší obce klidné a radostné 

prožití svátků vánočních a do roku 2017 hodně štěstí, zdraví a spokojenosti. Zároveň bychom chtěli 

poděkovat všem našim partnerům v čele s vedením obce Vintířov za pomoc a spolupráci v roce 2016. 

Velmi si této pomoci vážíme a věříme, že svými sportovními výsledky v roce 2017 budeme šířit dobré 

jméno naší krásné obce. Ještě jednou velké DÍKY.    

                                                                                                                  Výbor TJ Baník Vintířov 

 

 

 

Ocenění občanům obce 

 

 

V letošním roce 2016 předala obec Vintířov dvěma svým občanům čestné uznání za celoživotní přínos v oblastech 

kterým se věnují,  za svou neutuchající občanskou aktivitou a rozvíjení mezilidských vztahů. Paní Bohumile Dzikové za 

mnohaletou obětavou práci ve Sboru pro občanské záležitosti, kulturní komisi a pomoc při konání a organizování 

kulturních a společenských akcí v obci Vintířov. Panu Petru Vystrčilovi za obětavou práci pro rozvoj sportu pod 

hlavičkou TJ Baník Vintířov. Za přínos pro mládežnický fotbal i fotbal dospělých a tím i prezentaci obce Vintířov. Jsme 

velice potěšeni a chtěli bychom Vám velice poděkovat za vaší celoživotní práci, kterou v naší obci děláte. Jsme velice 

rádi, že takové obětavé občany zde máme a chtěli bychom Vám touto cestou poděkovat. Ne vždy je tato vaše práce 

veřejností vnímána a proto ta ocenění. My o vás víme, vážíme si toho co děláte a jsme tomu moc rádi. Chtěli bychom 

Vám popřát do dalších let pevné zdraví, spokojenost, spoustu elánu a aby jste nikdy nezůstali sami. Děkujeme…. 
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Nejlepší dobrovolný knihovník a Nejlepší profesionální knihovna   

Karlovarského kraje 

 

V letošním roce 2016 ve dnech 3. – 9. října probíhal jubilejní 20. ročník Týdne knihoven. 

Tato celostátní akce je vyhlašována pravidelně Svazem knihovníků a informačních 

pracovníků (SKIP). A právě v tomto období 20. výročí Týdne knihoven proběhlo v Krajské 

knihovně v Karlových Varech dne 5. října předání ocenění nejlepším dobrovolným a 

nejlepším profesionálním knihovníkům v regionu. Tradiční oceňování knihoven a jejich 

zaměstnanců zahájil Karlovarský kraj již v roce 2012. Cílem tohoto oceňování je upozornit 

na záslužnou činnost knihoven ve městech i v těch nejmenších obcích naší republiky. 

Udělované ceny vyjadřují uznání za zásluhy v této práci veřejných knihovnických a 

informačních službách. Mezi sledovaná kritéria patří dobrá činnost knihovny, spolupráce 

s ostatními knihovnami v rámci zkvalitnění služeb, modernizace, automatizace, úspěšná 

kulturně vzdělávací činnost a další. Ocenění je udělováno jednou za dva roky a to pod 

záštitou hejtmana(ky) Karlovarského kraje.  

Naše knihovna je nedílnou součástí naší obce již spoustu let. Za svou existenci se několikrát stěhovala a až v roce 2009 

našla své konečné místo v krásném prostředí, v nově postavené budově Sportovního centra. Knihovna se nachází v centru 

obce, je moderně vybavená a je řádně vedená paní Lydií Krakovou, které v této její činnosti pomáhají i její dvě dcery. 

Paní Lydie Kraková si již jako malá holka ráda četla a tato vášeň ji vydržela do dnešních dnů. Když ji bylo v dubnu roku 

2006 nabídnuto stát se ve volném čase knihovnicí v naší obci, velice ráda tuto nabídku přijala. Knihovna není jenom 

místo, kde se půjčují knihy. Je to i místo, kde vznikají různé jiné aktivity, které dokážou čtenáře zaujmout a zároveň 

vzdělávat. Knihovnice paní Lydie Kraková má velice kladný vztah k dětem, je komunikativní a tento její přístup přispěl 

brzy k větší návštěvnosti. Při stěhování knihovny z nevyhovujících prostor v č.p. 72 do nově postavené přístavby 

Sportovního centra, byla tou osobou, která si vše řídila a organizovala. Knižní fond se od přestěhování zvětšil a rozšířil. 

Každý měsíc se mohou čtenáři těšit na nové knihy a časopisy. V knihovně jsou tři počítačová místa s přístupem 

k internetu, která jsou hojně využívána. Změnila se i otevírací doba tak, aby vyhovovala např. studentům, kteří se domů 

vrací na víkend a chtějí využít služeb knihovny. Otevřeno je tři dny v týdnu, včetně soboty, v délce tří hodin. Zkrátka, 

knihovna se pod vedením paní Lydie Krakové stala vyhledávaným místem pro děti i dospělé a malým pohlazení na duši. 

Úzce spolupracuje s našimi školskými zařízeními a pravidelně se účastní při akcích Pasování prvňáčků na čtenáře, 

Čtenářské soutěže, Soutěže o nejoriginálnější vánoční ozdobu a mnoho dalších.  

Jak nejlépe zhodnotit stav a kvalitu nabízených služeb v rámci naší knihovny? Zúčastnit se nějaké soutěže. A tak se i 

stalo. Zúčastnili jsme se pořádané soutěže v rámci Týdne knihoven a pomyslně jsme se tak utkali s ostatními.  

Hodnotící komise naší místní knihovnu navštívila, zhodnotila stav knižního fondu, který si mají naši občané možnost 

zapůjčit. Dále zhodnotili prostředí v jakém se knihovna nachází a co vše, mimo zapůjčování knih, dokáže knihovna 

občanům nabídnout. Hodnotící komisi se u nás líbilo a také my jsme z návštěvy měli příjemný pocit. S tímto příjemným 

pocitem jsme také odjížděli na samotné vyhlášení do Krajské knihovny v Karlových Varech. Jak to vše dopadlo? 

Při letošním slavnostním knihovnickém setkání, byla předána i cena mimořádná a to paní Ladislavě Němčičové za 

celoživotní významný přínos k rozvoji knihovnictví v Karlovarském kraji. Paní L. Němčičová působí v Městské 

knihovně v Nové Roli a profesi knihovnice se věnuje 44 let.  

V kategorii Nejlepší dobrovolný knihovník 2016, byla každá vítězná knihovna v daném okrese představena v krátkém 

medailonku a poté došlo k samotnému slavnostnímu vyhlášení a předání cen. Za účasti pana ředitele karlovarské 

knihovny obdržela každá z vyhlášených knihovnic kytici, plaketu a finanční dar. 

 

V kategorii Nejlepší dobrovolný knihovník 2016, byly oceněny tyto obce:  

- za okres Karlovy Vary - Základní knihovna Otročín - vedená paní Jaroslavou Hronovou 

- za okres Sokolov - Místní knihovna Vintířov – vedená paní Lydií Krakovou 
- za okres Cheb - Obecní knihovna Dolní Žandov – vedená paní Monikou Křížovou 
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V kategorii Nejlepší profesionální knihovník 2016, byly oceněny tyto obce: 

1.  Obecní knihovna Královské Poříčí  

2.  Městská knihovna Hroznětín 

3.  Knihovna, Muzeum a Informační centrum Aš   

 

                    

 

Jsme velice potěšeni úspěchem, kterého naše místní knihovna dosáhla. V den 

zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 10. října 2016, byla knihovnice paní 

Lydie Kraková pozvána na setkání s panem starostou J. Ošeckým. Následně na 

zasedání, byla oceněna kyticí a menším finančním darem. Pan starosta p. L. Krakové 

poděkoval za dosavadní práci, kterou pro naší obec vykonává. Poblahopřál 

k dosaženému úspěchu v samotné soutěži pořádané v rámci Týdne knihoven a 

zároveň ji popřál mnoho zdraví do dalších let. Děkujeme…… 

 

Různé 

Oslava dne seniorů 
Ve čtvrtek 6. října 2016 se v rámci oslav Mezinárodního dne seniorů uskutečnilo v prostorách 

kulturního sálu restaurace U Kahanu, setkání seniorů z celé naší obce. Jednalo se již o druhé 

setkání toto druhu. Minulý ročník, ve kterém vystoupila část orchestru ALFA SEXTET 

z Karlových Varů se všem zúčastněným velice líbil a všichni odcházeli domu zcela spokojeni. 

A tak v letošním roce 2016 stál před Sborem pro občanské záležitosti nelehký úkol, připravit 

zajímavý program, který by se všem opět líbil a zároveň je také příjemně pobavil. Myslím si, že 

se to podařilo a pomyslný žebříček, byl vysunut opravdu vysoko. Kdo se účastnil setkání, jistě to potvrdí. Místa u stolů se 

zaplnila a moderátor mladík Tomáš Bláha všechny přítomné přivítal a popřál všem příjemnou zábavu. Vystoupila 

Vesnická čtyřka z Březové, zatančily děvčata v dobových kostýmech, zahrál nám pravý nefalšovaný harmonikář 

s asistentem, který ukázal pár svých zdařilých kouzel.  Zábava pokračovala v plném proudu a někteří senioři 

s přibývajícím se časem se zvedli ze židlí a domnívajíc se, že se vše blíží ke svému konci odcházeli. Ale to nebyl konec, 

zábava pokračovala a kdo odešel, později toho mohl pouze litovat. Děvčata se převlékla a v jiných  dobových kostýmech 

zatančila kankán, takový který se dá vidět ve starých westernovkách, dále zastepovaly a byl vybrán král i královna 

večera. Bylo toho opravdu tolik, že se to na zúčastněné přihlížející valilo jako lavina a nemělo to konce. Na samotný 

závěr vystoupila dvojice harmonikářka a hráč, který dokázal zahrát na spoustu netradičních nástrojů, ozembouch, valcha 

a jiné. Našli se i tací, kteří si to vyzkoušeli na vlastní ruce a přiznali, že to není vůbec jednoduché hrát a při tom i držet 

nějaký ten rytmus. Program byl bohatý a všichni přítomní byli opravdu mile překvapeni, čeho to byli účastni. Po 

skončení se všichni v poklidu rozešli do svých domovů. Těšíme se zase za rok.  

  

 

Poděkování 
Všichni přítomní senioři, kteří se zúčastnili dne 

6.10.2016 setkání v sále restaurace U Kahanu, děkuji 

obecnímu úřadu za krásný a bohatý večer. Všem 

přítomným se to moc líbilo a již se těšíme na další. A ti 

co na setkání nepřišli, mohou jen litovat. Dále bych 

chtěla poděkovat za všechny obdarované k jejich 

narozeninám. Jsou vždy nadšení a rádi si s námi 

popovídají a zavzpomínáme na naše mládí. Přejeme 

všem zaměstnancům obecního úřadu šťastné a veselé 

Vánoce. Krásný Nový rok hodně zdraví a pohody přejí 

důchodci obce Vintířov.  

              

                        Za všechny důchodce děkují. 

                                  paní Kalinová a Dziková 

 

 

 

 

 

Poděkování obecního úřadu  
Obecní úřad Vintířov by chtěl touto cestou velice 

poděkovat členkám Sboru pro občanské záležitosti obce 

Vintířov paní Z. Kalinové a paní B. Dzikové za 

spolupráci. Dámy působí mnoho let v kulturní komisi a 

zúčastňují se veškerých kulturních akcí pořádaných 

obcí, pokud to zdravíčko dovolí. V tomto roce 2016 

svou návštěvou potěšily 51 jubilantů, kterým předaly 

hodnotné dary a jak píší ve svém poděkování, 

zavzpomínaly i na mladá léta. Je to z jejich strany velice 

záslužná činnost, neboť naše obec není zase tak malá a 

navštívených osob je opravdu mnoho. Zabere to spoustu 

času a energie, nehledě na to že s každým rokem je té 

energie méně. Jsme velice rádi, že dámy tuto 

prospěšnou činnost občanům vykonávají a jistě z toho 

mají i ony hřejivý pocit na duši. Děkujeme Vám a 

přejeme mnoho pevného zdraví do dalších let. A v tom 

novém roce 2017 se těšíme na vaší spolupráci. 
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Soutěž ve vaření marmelády 
Před rokem jsme psali o velikém úspěch naší občanky 

paní Aleny Rajturové, která se v loňském roce účastnila  

Kunratické JamParády. Pro toho kdo si již nevzpomíná. 

Jedná se o prestižní soutěž v klání, kdo uvaří nejlepší  

marmeládu a nebo džem. Soutěž pořádá obec Kunratice, 

která byla v dobách tehdejšího Rakouska Uherska 

známa široko daleko svými výrobky. Vařily se tam 

s velikým úspěchem marmelády a ovocné šťávy. A 

právě zde získala v loňském ročníku paní A. Rajturová  

v kategorii marmelády višňové krásné 2. místo. 

Začátkem měsíce listopad 2016 se znovu soutěže 

zúčastnila a opět zabodovala. Ročník 2016 probíhal po 

dobu dvou dnů, zúčastnilo se ho celkem 126 soutěžících 

ve 30 kategoriích a vzorků se sešlo 451. Práce porotců 

je v tomto směru obdivuhodná, ochutnat tolik vzorků a 

mezi nimi i vybrat ty nelepší. Paní A. Rajturová 

v letošním ročníku JamParáda 2016 ve své kategorii 

EXOTICKÁ ZELENINA uspěla a z 11 soutěžících 

získala krásné 2. místo. Je vidět, že své zálibě ve vaření 

marmelády opravdu rozumí, když dokázala znovu u 

porotců zabodoval. Přidáváme se ke gratulantům a 

přejeme paní A. Rajturové mnoho nových nápadů, tak 

aby mohla v některých dalších ročnících ohromit 

chuťové buňky poroty a dosáhnout stupně nejvyššího.  

 

 

 

 
Halloweenské strašení 
Parta nadšených lidí připravila na 

sobotní podvečer dne 29. října 

2016 krásnou akci pod názvem 

„Halloweenské strašení“.  Sraz byl před hasičskou 

zbrojnicí a odtud se vyšlo směrem na vodárnu. Cestu 

lemovaly hořící svíčky, strašidelné bytosti a cílem bylo 

dojít až na vyvýšené místo kousek od budovy vodárny. 

Aby podmínky pro strašení a nástrahy byly co nejlepší, 

bylo na mnoha místech této cesty vypnuto i několik 

lamp veřejného osvětlení. Nedaleko od tohoto cílového 

místa jsou na výšině západně od Chodova kruhové 

žulové kameny, kde podle jedné z pověsti z dob 

pohanské sedával samotný Ďábel. Odtud řídil své 

panství a přemýšlel, jak by škodil lidem. Jednoho dne 

tímto místem procházel kněz a v ruce držel kříž. Čert již 

přemýšlel co špatného pocestnému provede, když pak 

uviděl přicházet kněze strašně se polekal a seskočil 

z trůnu. Strašlivě zaklel a v oblaku kouře zmizel. Od 

těch dob ho zde již nikdo, nikdy neviděl. Místo, kde 

sedával je lidmi z okolí nazýváno Ďáblovým trůnem. 

Tak tady kousek od těchto tajuplných místech hořel 

oheň, prostor byl osvětlen, byla možnost se pobavit, 

sednout si a dát si něco k občerstvení. Zněla 

reprodukovaná hudba, při které se dalo tančit a také se 

tančilo. Akce se velice povedla, lidí bylo mnoho, akorát 

trochu škoda, že ne všichni pochopili smysl. Ze  

 

 

 

startovního místa, tedy od hasičské zbrojnice vyrazilo 

spoustu zúčastněných ve velikých skupinách. Na 

místech, kde se strašilo a měly se plnit úkoly, nevěděly  

strašidelné bytosti co dříve dělat. Ale jinak vše proběhlo 

velice zdařile a již se těšíme na další ročník tohoto 

„Halloweenského strašení“. Zároveň velice děkujeme 

organizátorům, všem strašidlům a všem dětem s rodiči, 

kteří se této zdařilé akce zúčastnili.  

 

 

 

Veřejné osvětlení & poděkování za spolupráci 
Přiblížily se vánoční svátky, nastal adventní čas a obec 

se rozsvítila opět do vánočního. Chceme věřit, že letošní 

Vánoce budou bílé a děti budou mít mnoho možností 

vyřádit se ve sněhové nadílce. Tak snad tomu tak bude a 

nebude se opakovat loňské bláto. V prosincovém 

občasníku 2015 jsme Vás informovali, že bychom chtěli 

v obci provést několik oprav na veřejném osvětlení, 

pozměnit vánoční výzdobu, vyzdobit i část sídliště a 

samozřejmě pokračovat v obnově veřejného osvětlení. 

V měsíci květnu se vyměnila svítidla na 1. a 2. etapě 

rodinných domů za nová. Na všech sloupech veřejného 

osvětlení, kde je uchycena vánoční výzdoba se 

instalovaly zásuvky, tak aby montáž vánočních výzdob 

byla co nejjednodušší a rychlá. Zakoupily se čtyři nové 

vánoční ozdoby, které se nainstalovaly na sloupy 

veřejného osvětlení na příjezdech do obce. Na sídlišti se 

doplnila vánoční výzdoba, která se ještě rozšíří, není 

tedy konečná. Nevyhnuli jsme se v letošním roce ani 

výpadkům na veřejném osvětlení. Bylo to dvakrát ve 

spodní části obce a bylo to vždy způsobeno lidským 

faktorem, vždy se jednalo o  mechanické poškození 

kabelů v zemi. Jinak žádné větší problémy nenastaly. 

Tak jako v loňském roce chceme velice poděkovat 

majitelům některých rodinných domů, ke kterým bylo 

potřeba vstoupit na pozemky, ať již při opravách, tak při 

pracích spojených s vánoční výzdobou. Stále platí, 

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. 

 

 

Poděkování za spolupráci 

Dále bychom chtěli touto cestou moc a moc 

poděkovat našim dětem a učitelkám ze školní 

družiny, kteří se spolupodílely na výrobě vánočních 

ozdob. Dokázaly vymyslet a zrealizovat vánoční 

výzdobu, která se poté zavěsila na osvětlený vánoční 

strom umístěný na křižovatce u základní školy. Tak, 

aby strom i neosvětlený vypadal vánočně. Sami se 

tak můžete podívat, jak se jim to povedlo.  

Velice děkujeme. 
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Program obnovy venkova pro rok 2016 
 

Obec Vintířov za přispění Karlovarského kraje realizovala výstavbu 2. etapy chodníku směrem na obec 

Stará Chodovská. Karlovarský kraj z programu obnovy venkova poskytl částku ve výši 125.000,- Kč a 

přispěl tak na realizaci této 2. etapy chodníku, který navazuje na již chodník stávající, vybudovaný a 

realizovaný v rámci 1. etapy. Vítězné firmě, která vzešla z řádného výběrového řízení, JML Sokolov 

s.r.o., bylo staveniště předáno po vydání stavebního povolení v závěru 8. měsíce tohoto roku 2016. 

Samotná realizace byla započata v 9. měsíci a již je hotovo. Výstavbou tohoto chodníku se přispělo 

v první řadě k bezpečnosti a komfortu občanů, kteří se mezi obcemi pohybují. Mnoho místních občanu i z okolí tuto 

cestu využívají ke svým každodenním procházkám a nemusejí nyní absolvovat nebezpečnou chůzi při krajnici podél 

hlavní silnice, po které jezdí těžká nákladní vozidla, mnohdy i dosti znečištěná. Věříme, že tato realizace výstavby 2. 

etapy chodníku zpříjemní a usnadní občanům život. 

 

 

 

Začala nám zima  

I když to z oken našich domovů tak nevypadá, ale podle kalendáře nám začala letošní zima. Sníh se stává pomalu 

vzácností a v několika předešlých zimách jsme trávili vánoční svátky mnohokrát na blátě. Tak snad letos tomu bude jinak 

a nějakého sněhu se dočkáme. Chtěli bychom oslovit majitele rodinných domů a jednotlivá sdružení vlastníků na sídlišti, 

aby byli nápomocni a spolu se podíleli na úklidu chodníků a prostranství před svými domovy. Věříme, že je v zájmu nás 

všech udržet stav komunikací v takovém stavu, který by nám všem dovoloval bezproblémově se po obci pohybovat a 

v maximální možné míře eliminovat zbytečné úrazy. Ze strany obce se také budeme maximálně snažit udržet všechny 

chodníky schůdné a komunikace sjízdné. Věříme, že společným přičiněním letošní zimu zvládneme. Zimní počasí bývá 

velice zrádné. Jsou dny, kdy se tvoří na komunikacích námrazy a jindy zase napadne mnoho sněhu. A právě v takovýchto 

nebezpečných dnech chceme apelovat na starší občany, aby vycházeli ze svých domů nejlépe až v době kdy bude vše 

ošetřeno. Není v lidských silách ani technických, aby se vše stačilo „ šmahem ruky“ upravit a uklidit. Je pak na každém, 

aby přizpůsobil svou chůzi stavu a povaze komunikací a udělal vše pro svou bezpečnost. Spěch se někdy nevyplácí a 

bylo by škoda trávit období svátků někde v lékařském zařízení. Dále bychom chtěli apelovat na všechny majitele 

motorových vozidel, aby byli ohleduplní a své vozy parkovali na místa k tomu určená. Míst na parkování je v obci 

celkem dostatek, ale bohužel nemůže mít každý svůj vůz zaparkovaný 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 2016 a mnoho občanů si tento čas, čas před novoroční chce patřičně oslavit. Využijí různých 

petard, dělobuchů a mnohé jiné zábavní pyrotechniky. Na jednu stranu je velice dobře, že se tato zábavní pyrotechnika dá 

zakoupit a nehrozí tolik samovýroba a tím spojeno mnoho těžkých úrazů. Ale i přesto, dokáže zakoupená pyrotechnika 

ve špatných rukou, ne-li v dětských, způsobit tragédii. Sami prodejci by si měli uvědomit riziko prodeje nezletilým 

osobám, mohou být za toto jednání i trestně zodpovědní. Ze zákona je prodej pyrotechniky osobám do 18 let věku 

zakázán. Je tedy na každém z rodičů, aby svým dětem vysvětlili, co jim může neodborná manipulace se zábavnou 

pyrotechnikou způsobit a jakou případnou škodu mohou způsobit, sami sobě, tak na zdraví a majetku jiným osobám. 

Není nic smutnějšího, než hledět svým vlastním dětem do očí a vidět jak se jejich život vlivem těchto událostí změnil a 

následky si ponesou např. celý svůj život. Nemluvě o škodách na majetku způsobenou cizím lidem 

s případnou úhradou vzniklé škody se může splácení protáhnou i na několik let. Jste rodiče a 

vysvětlete svým dětem, že to není dětská hračka, i když se to v mnoha případech svým vyobrazení 

na obalu takto tváří. Při používání veškerých těchto výrobků zábavní pyrotechniky, buďte i 

ohleduplní vůči svému okolí. Starší lidé i mnoho zvířat je na tento druh zábavy velice citlivý. 

Buďme rozumní a používejme pyrotechniku pouze ve dnech oslav příchodu Nového roku.   
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Akce pořádané do konce roku 2016 

 

Soutěž o neoriginálnější vlastnoručně vyrobenou ozdobu 
  

Místní knihovna Vintířov vyhlašuje soutěž pro děti o nejhezčí a nejoriginálnější vlastnoručně 

vyrobenou vánoční ozdobu. Nejhezčí ozdoby budou pověšeny na vánočním stromečku v lesoparku 

nebo před požární zbrojnicí. Před tímto stromečkem proběhne dne 23. prosince 2016 od 18.00 

hodin vyhlášení vítězů s předáním cen. Své ozdoby můžete odevzdat do 22. prosince v otevíracích 

hodinách do knihovny knihovnici slečně Krakové. 

 

Zpívání pod vánočním stromečkem 

                     Dne 23. prosince 2016 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. 

 

 

Soutěž o nejlepší štědrovečerní salát 

V sobotu 24. prosince 2016 od 12.00 hod. proběhne v restauraci VYKA pana Petra Vystrčila, již 13. 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 

štědrovečerního salátu v množství cca 10-15 dkg paní Vystrčilové. Poté zasedne vybraná porota           

a vybere ty nejlepší štědrovečerní saláty. Výrobci, kteří dosáhnou na stupně nejvyšší, dostanou krásné 

a hodnotné ceny. 

     

                                                     Na akce jste všichni srdečně zváni.  

 
 

 

                  Vánoční dáreček pro naše dobrovolné hasiče 

 

Protože naši dobrovolní hasiči byli již v roce 2015 zařazeni v rámci HZS 

Karlovarského kraje do JPO 3, bylo rozhodnuto v závěru uvedeného roku, že do plánu investic na rok 

2016, bude zařazena investice z prostředků obce, na nákup nového hasičského automobilu. Jak zastupitelé rozhodli, tak 

se stalo a již v prvopočátcích hoši z vintířovské jednotky sondovali v blízkém i vzdáleném okolí, jaký typ vozidla vybrat. 

Když bylo jasno, bylo i rozhodnuto a hoši se rozhodli pro vozidlo CAS 30 – SCANIA P 440. Na stavbu vozidla bylo 

vyhlášeno výběrové řízení, ve kterém zvítězila česká firma THT Polička, s.r.o., která nabídla nejlepší podmínky a cenu. 

V závěru června 2016 byla s firmou podepsána kupní smlouva s tím, že cena byla stanovena na 7 136 580.- Kč, včetně 

DPH. Termín dokončení byl stanoven na měsíc prosinec 2016. Nutno říci, že obec se starala i o možnost 

spolufinancování a byla vyslyšena Karlovarským krajem, který se podílel na spolufinancování částkou 1 mil. Kč, za 

což patří poděkování Radě a Zastupitelstvu Karlovarského kraje. V současné době se připravujeme na převzetí uvedené 

techniky, které se uskuteční v čase předvánočním v úterý, dne 20.12.2016, za účasti zástupců HZS kraje, obce a 

zhotovitele. Uvedená investice by měla sloužit ku prospěchu naši obce a jejího blízkého okolí. Je i pěkným vánočním 

dárkem pro členy SDH a bezpečnost občanů obce.  

 

Ve Vintířově 14.12.2016     

                                                                                                                                Jiří Ošecký, starosta obce 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VINČINAV TUMENGE VINČINAV PRE KADI SVATO VILIA KAJ TUMEN O DEL TE 

HADINEL SAR KODI KALI PHUV LE KALE MAREHA. A SO TUMENGE LE DEVLESTAR 

MANGAV: BUT DŽIVIPEN, BUT SAJSIPEN A KAJ TE AVEN BACHTALE ROMALE 

ČHAVALE HOP, HOP. 
                                                                                                                                   Přeje Milan Horvát 
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