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ZZ  jjeeddnnáánníí  ZZaassttuuppiitteellssttvvaa  oobbccee  VViinnttíířřoovv  

  
22..  zzáářříí  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. Složení slibu nového člena zastupitelstva 

4. Rozbor hospodaření obce za 01- 06/2019 

5. Projednání a schválení změny ve zřízených orgánech Zastupitelstva obce Vintířov  

6. Volba nového člena představenstva společnosti Vintířovská teplárenská a majetková s.r.o. 

7. Volba nových členů dozorčí rady společnosti Vintířovská teplárenská a majetková s.r.o.  

8. Informace o stavu a průběhu akcí v roce 2019 a příprav akcí na další roky 

9. Rozpočtové opatření obce č. 4/2019 

10. Kulturní akce v měsících 09 - 12/2019 a stav jejich příprav 

11. Projednání žádosti o příspěvek do veřejné sbírky na pomoc obci Bublava 

12. Různé  

13. Diskuze 

14. Usnesení 

  

Různé  

Projednání nabytí části pozemků a možný odkup 

- Projednání žádosti o prodej parcely  

- Projednání odměny správci společenského sálu a předsálí 

   Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1. Obci byl darován obraz od místního občana pana Vavřičky, který sám maloval a předlohou se mu stala budova 

obecního úřadu a před ní kaplička svaté Anny z roku 1906.  

2. Stížnost paní Jelínkové a pana Kořána na silný zápach v lokalitě zvané 5. etapa rodinných domů. Na základě 

této stížnosti bylo svoláno na den 7.8.2019 setkání se zástupcem společnosti Lias Vintířov, která byla 

označena za původce zápachu. 

3. Uzavření kupní smlouvy s městem Nové Sedlo o odkupu pozemků 458/40, 458/48 a 483/3 v k.ú. Vintířov u 

Sokolova za cenu 15.850,- Kč. Záměr odkoupit pozemky byl schválen dne 27.5.2019 usnesením č. 93 

zastupitelstvem obce. 
4. Vydání a propagaci propagačního materiálu s názvem „ Bezpečnostní desatero – chraňte své domovy“, které 

vydalo Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR. 

Cílem je oslovit občany a upozornit na všechna riziková chování, kterým je třeba předcházet. Letáček bude 

otištěn v občasníku obce.  

5. Dopis společnosti Sokolovské vodárenské“ Plán investic pro rok 2020“ - možné investice v naší obci. 

Požadavky budou zaslány v řádném termínu. 

http://www.vintirov.cz/
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6. Zahájení přípravných činností Karlovarského kraje pro vypsání veřejné zakázky „Zajištění telekomunikačních 

služeb pro Karlovarský kraj 2020 – 2024“. Současným poskytovatelem těchto služeb je O2 Czech Republic, 

a.s.. Obec telekomunikační služby v rámci Karlovarského kraje využívá a písemně potvrdila zájem nadále 

služby využívat v období 2020 – 2024. 

7. Děkovný dopis od Ludvíka Hesse, zakladatele Baby boxu v ČR za zaslaný peněžitý dar na zřízení nové 

generace babyboxu v Karlovarské krajské nemocnici. Za existence tohoto projektu vstoupilo do nového a snad 

lepšího života 193 dětí. 

8. Nákup 250 ks (sada tří tašek) na tříděný odpad 20 a 40 l. Tašky byly pořízeny v nákladu 10 000,- Kč 

z prostředků, které obec získala za 2. místo v soutěží pořádané Karlovarským krajem a společností 

ELEKTOWIN a.s., ve zpětném odběru elektroodpadu.  
9. Informaci (dopis) Sokolovské uhelné, p.n., a.s. o výsledku měření imisí z hlediska prašnosti a škodlivin v 

ovzduší, která v naší obci byla prováděna v období 7.5. – 14.5.2019. Autorizovaným měřením nebylo zjištěno 

překročení škodlivin.  

10. Informaci zaslanou společností Sokolovská úhelná, p.n., a.s. o technologických opravách probíhajících 

v měsíci srpnu na Teplárně. V rámci těchto oprav budou prováděny profuky na parovodech kotle  K1, které 

mohou obtěžovat občany. Občané byli informování dostupnými prostředky. 

11. Nákup malotraktoru Stiga 6102 Hw, který byl pořízen na údržbu sportovišť v obci. 

12. Možnou spolupráci od roku 2020 - uzavření rámcové dohody se záchrannou a odchytovou službou pro zvířata 

pana Petra Prokeše.  

 

Diskuze/ připomínky občanů: 

V diskuzi se hovořilo o významné osobnosti naší obce, bývalém starostovi Jiřím Ošeckém. Tématem bylo, jakým 

způsobem a případně kde vytvořit vzpomínku na tuto osobu tak, aby i pro příští generace nebylo toto jméno zapomenuto. 

Jednání byl přítomen i pan Bureš, který byl společně s bývalým starostou Jiřím Ošeckým na samém počátku jeho 

starostování v devadesátých letech minulého století. V mnoha záležitostech mu vypomáhal. Osoba pana Bureše je velice 

zajímavá, neboť o naší obci má nepřeberné množství informací. Ve své řeči připomněl jednu záležitost, kterou 

prosazoval i Jiří Ošecký, a to dominantu obce v podobě rozhledny na vodárně.  Dále v diskuzi bylo navrženo např. 

přejmenovat místní lesopark na lesopark Jiřího Ošeckého, případně pojmenovat nově postavený chodník směřující na 

osadu Chranišov. Tato varianta byla pronesena i v řeči na pohřbu bývalým starostou města Chodov panem Jiřím Horou. 

Zatím nebylo ve věci rozhodnuto. 

  
77..  řřííjjnnaa  22001199  ––  vvííccee  nnaa  wwwwww..vviinnttiirroovv..cczz  

 
Program: 
15. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce 
16. Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními 
17. Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. a její transformace do nové provozní společnosti VODÁRNA 

SOKOLOVSKO s.r.o. a vize do budoucna 
18. Informace o stavu a průběhu akcí v roce 2019 a příprav akcí na další roky 
19. Příprava návrhu rozpočtu na rok 2020 a střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2020 -2024 
20. Kulturní akce v měsících 10 - 12/2019 a stav jejich příprav 
21. Odpisový plán na rok 2019 Mateřská škola Vintířov / úprava 
22. Rámcová smlouva s Petrem Proškem, řešící odchyty a první pomoc pro zatoulaná a opuštěná zvířata, nalezená 

v katastrálním území obce 
23. Darovací smlouva s Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje na nemovité věci p.p.č. 2480/34 v k.ú. 

Dolní Chodov a obec Chodov, p.p.č. 90/2, p.p.č. 97/6, p.p.č. 97/7 a p.p.č. 441/3 v k.ú. Vintířov u Sokolova a obec 
Vintířov a p.p.č. 333/2 v k.ú. Stará Chodovská a obec Chodov   

24. Projednání žádostí na pronájem pozemku p.p.č. 498, v k.ú. Vintířov u Sokolova 
25. Projednání žádosti o navýšení mzdy správce tělocvičny Mateřské školy Vintířov 
26. Projednání odměny správci společenského sálu a předsálí 
27. Různé  
28. Diskuze 
29. Usnesení 
  

Různé: 
a) Výběrové řízení na bytovou jednotku č. 57/3 Vintířov - opakované  
b) Stanovení odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva 
c) Rozpočtové opatření obce č. 5/2019 
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
- Žádost Sokolovské uhelné, p. n., a.s. o vyjádření se obce Vintířov k prodloužení rozhodnutí vydaném Krajským 

úřadem, odborem životního prostředí a zemědělství, na jehož základě je umožněno společnosti vypouštění 
důlních vod z lokalit dočišťovací nádrže Panský rybník a dočišťovací stanice Lipnice. (Obec žádosti vyhověla a 
to za předpokladu, že stanovený způsob a podmínky vypouštění důlních vod budou nadále vyhovující.)  

- Svodka Městské policie Chodov za období 09/2019 
- Na základě podané exekuce proti Silvii Dudyové, bývalé nájemnici bytové jednotky 57, byla exekutorem zatím 

vymožena částka 37 870,93 Kč z celkové dlužné částky 119 408,- Kč. Zbývající částka bude dále po dlužníkovi 
vymáhána.  

- Ve dnech od 16. – 30. 9. 2019 probíhaly práce na obnovení vodní plochy na parcele č. 473. Vodní plocha se 
nachází ve východní části obce a je v majetku Sokolovská uhelná, p. n., a.s., Sokolov. Práce byly provedeny na 
základě dohody o vzájemné spolupráci na rok 2019.   

- Rozhodnutí svazku Mikroregionu Sokolov – východ o výši ročního příspěvku na roky 2020 – 2022, kdy pro 
obec Vintířov představuje roční příspěvek 63 000,- Kč ( nebyly vzneseny námitky). 

- Měření čistoty venkovního ovzduší v obci ve dnech 10. – 30. 9.2019 zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad 
Labem. Měření bylo provedeno na základě objednavatele obce Vintířov a probíhalo na více místech po obci. 
Po zpracování měření zdravotním ústavem bude s výsledky seznámena veřejnost.  

- Informaci starosty o možnosti získat elektronickou úřední desku (kiosek) za zvýhodněnou cenu v rámci 
členství obce ve svazku Mikroregionu Sokolov – východ. Elektronické zařízení má legislativní předpoklady 
plně nahradit stávající úřední desku, a nejen to. Pokud bude toto zařízení odpovídat dnešním potřebám měst 
a obcí, není námitek na pořízení.  

- Jednání starosty dne 14.10.2019 s regionálním manažerem KB panem Tomášem Janotou v záležitosti stavu 
prostředku obce vložených do nerizikových podílových fondů. 

- Dne 10.9.2019 se účastnila za obec Vintířov místostarostka Jitka Střimelská jednání ve Vřesové , kde byla 

v rámci 5. kontrolního dne řešena záležitost sanace lokality Skládka tuhých dehtových kalů (TDK) Stará 

Chodovská a příprava směrnic MF a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky vzniklé 

privatizací. Přizvání k jednání byli i představitelé obcí Chodov a Sokolov a také zástupci Ministerstev financí a 

životního prostředí ČR.  

- Dne 13.9.2019 se uskutečnila schůzka s paní Čmokovou z Českého rozhlasu. V rámci rozhovoru byla paní 

redaktorka seznámena s investičními akcemi obce Vintířov, které se nyní dějí nebo které se připravují  a  budou 

v dalším období realizovány. Řešily se i kulturní záležitosti v obci. Byla přislíbena vzájemná spolupráce. 

- Dne 14.10.2019 se uskuteční setkání se starosty senátního obvodu č. 2 v Mnichově (ČR), za obec bude účasten 

starosta. 

- Dne 22.10.2019 se uskuteční 2. společné setkání starostů Sokolovska v Městském úřadě Sokolov, za obec se 

zúčastní starosta.  

- Dne 30.10.2019 se uskuteční jednání dozorčí rady SUAS – skládková, spol. s r.o., za obec se zúčastní starosta.  

- Termín příštího zasedání zastupitelstva: 4.11.2019. 

Diskuze/ připomínky občanů: 
V diskuzi starosta oslovil zastupitele v záležitosti osoby bývalého starosty Jiřího Ošeckého. Na minulém 
zasedání se hovořilo, jakým způsobem a kde vytvořit vzpomínku na tuto osobu tak, aby i pro příští generace 
nezůstalo jméno bývalého starosty zapomenuto. Již minule bylo předloženo několik variant možných 
pojmenování míst v naší obci. Nejlepším návrhem bylo zastupiteli vzneseno pojmenování místního lesoparku 
na lesopark Jiřího Ošeckého. Tato varianta se jeví opravdu jako nejlepší, neboť je velkou zásluhou bývalého 
starosty, že lesopark v této části obce vůbec vznikl. Bylo dohodnuto, že před rozhodnutím by bylo vhodné 
oslovit blízkou rodinu Jiřího Ošeckého s tím , zdali s tímto návrhem souhlasí. Starosta přislíbil, že do příštího 
jednání rodinu osloví. 

 
44..  lliissttooppaadduu  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 o stavu a průběhu akcí v roce 2019 a příprav akcí na další roky 

4. Návrh rozpočtu obce na rok 2020 a střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2020 -2024 

5. Kulturní akce v měsících 11 - 12/2019 a plán kulturních akcí na rok 2020 

6. Plán starosty obce k inventarizaci majetku obce k 31.12.2019 

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

8. Delegování zástupce obce na jednání valné hromady Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska 

9. Delegování zástupce obce na jednání řádné valné hromady společnosti SUAS - skládková, s.r.o. 

10. Návrhy rozpočtů Základní školy a Mateřské školy Vintířov , příspěvkových organizací obce 
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11. Žádost o schválení uzavření Mateřské školy v době vánočních svátků (23.12.2019 -  3.1.2020) 

12. Projednání žádosti o navýšení mzdy správce tělocvičny Mateřské školy Vintířov 

13. Projednání odměny správci společenského sálu a předsálí 

14. Různé  

15. Diskuze 

16. Usnesení 

 

Různé: 

a)  Pojmenování místního lesoparku  

b)  Projednání a schválení termínů svateb na 1. pololetí roku 2020 

c) Rozpočtové opatření č. 6/2019  

 

   Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

- Dne 23.10.2019 byla podepsána rámcová smlouva mezi obcí Vintířov a záchrannou a odchytovou službou pro 
zvířata pana Petra Prokeše, která bude od 1.1.2020 zajišťovat tyto služby za městskou policii Chodov, která 

k 31.12.2019 v naší obci ukončí svou činnost. 

- Věnován finanční sponzorský dar ve výši 2 000,- Kč na zajištění maturitního plesu třídě 4 PM, 4 Pa a 4 PK 

ISŠTE Sokolov, který se koná 17. ledna 2020. 

- Svodku Městské policie Chodov za měsíc říjen 2019 

- Příští výjezdní zasedání zastupitelstva obce se bude konat dne 6.12.2019. 

- Informaci o provedených zkouškách ovzduší v naší obci ve čtyřech lokalitách, které provedla akreditovaná 

zkušební laboratoř se sídlem v Ústí nad Labem. Odběry vzorků ovzduší se ve vybraných lokalitách prováděly 

v období 10.9.2019 – 27.10.2019 a z výsledků provedených analýz lze konstatovat, že 24 hodinové imisní limity 

ve sledovaném období překročeny nebyly.  

- Věnován finanční dar ve výši 2 000,- Kč neziskové organizaci (spolek) DROSERA z.s., jenž provozuje 

Záchrannou stanici pro hendikepované živočichy na Bublavě.   

- Účast starosty obce pana Marka Choce na pozvání prezidenta ČR Miloše Zemana a manželky paní Ivany 

Zemanové na recepci, pořádané u příležitosti státního svátku České republiky na Pražském hradě dne 28.10.2019. 

 

Diskuze/ připomínky občanů: 

V diskuzi se podrobněji řešila záležitost fotbalových šaten TJ Baník Vintířov. V této záležitosti byl požádán projektant, 

aby navrhl možné řešení. Výstupem tohoto řešení je vypracovaná studie stavby, která byla navržena jako jednopatrová 

s veškerým zázemím. K předložené studii byly navrženy pozměňující návrhy, které budou předloženy projektantovi, 
aby je zohlednil a zapracoval do návrhu. Bude navrhnut termín pracovního společného setkání s projektantem tak, aby 

se povedlo do nového návrhu zapracovat veškeré připomínky. Po přepracování studie bude záležitost dále 

projednávána. 

 

Investiční akce 
Provedené investiční akce v roce 2019  

Obecní úřad - v rámci údržby bylo provedeno několik menších stavebních prací (oprava soklů v přízemí, oprava 

sanitární techniky, výměna dlažby na schodech před vstupem do budovy a instalace zábradlí). Stavební práce prováděla 

stavební firma LAJKA spol. s.r.o. a instalaci zábradlí pan Jiří Abrhám z Kraslic. Celkové náklady byly 499 094,90 Kč 

bez DPH. 

Osvětlení chodníku a části parkoviště Liapor Vintířov -  v rámci výstavby parkoviště před firmou Liapor Vintířov 

došlo k napojení nové lampy osvětlující parkoviště a hlavní silnici na veřejné osvětlení obce, zároveň bylo vyměněno 

jedno svítidl na stávajícím stožáru. Provedly se přípravné práce (vedení kabelu) tak, aby se v roce 2020 mohlo 

pokračovat ve výstavbě veřejného osvětlení a osvítit 1. etapu chodníku směrem na Starou Chodovskou. Celkové náklady 

na provedení těchto prací byly 26 732,00 Kč bez DPH. 

Parkoviště na parcele 73/2 a 74 (Šlemka) – firmou JML stavební s.r.o., která vzešla na základě výběrového řízení , 

bylo vybudováno parkoviště o kapacitě šesti parkovacích míst. V rámci tohoto vybudování parkoviště byly provedeny i 

drobné práce v obci (úprava obrubníku v křižovatce mezi 5. a 6. etapou, úprava obrubníku před domem č.p. 138 a 
následné položení živice v těchto místech oprav a také v místě opravy propustku u ČOV pod sídlištěm). Celkové náklady 

byly 610 611,09 Kč bez DPH. 

Oprava povrchu křižovatky mezi 1. a 2. etapou RD -  firmou JML stavební s.r.o. byla provedena oprava povrchu 

křižovatky, přilehlého parkoviště, také části chodníku směrem na Chodov a povrch parkoviště za č.p. 72. Celkové 

náklady za provedení oprav byly 87 667,00 Kč bez DPH. 

Měřené vodovodní přípojky k zahrádkám za č.p. 72 – byla zhotovena část nových rozvodů užitkové vody k šesti 

zahrádkám a tři vodoměrné šachty s měřením. Každá ze šachet obsahuje 2 měřené přípojky s uzamykatelnými ventily. 

Každý ze zahrádkářů se spolupodílel částkou 3 843,- Kč. Celkové náklady na realizaci činily 38 218,00 Kč bez DPH. 

Provádějící firmou byla firma Vodoinstalatérství Radek Kopřiva. 
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Odstranění stavby č.p. 54 Vintířov na p.p.č. 84 k.ú. Vintířov u Sokolova – demolice byla provedena firmou JML 

stavební s.r.o., součástí bylo i odstranění základové desky. Celkové vynaložené prostředky na veškeré provedené práce 

byly ve výši 314 859,00 Kč bez DPH.  

Stavební úpravy zdravotního střediska – ve vrácených prostorách v části budovy zdravotního střediska byly 

provedeny stavební práce většího rozsahu a to i vzhledem k tomu, že si to stav vyžadoval. Již od samotného počátku 

realizace záměru bylo stěžejní provedení prací tak, aby po jejich ukončení bylo možno přestěhovat místního praktického 

lékaře. Přistoupilo se k nutné výměně veškerých rozvodů (el., TUV, TV, atd.). Na základě výběrového řízení se 

provádějící firmou stala firma LAJKA spol. s r.o..  Celkové vynaložené náklady činily 2 182 711,61 Kč bez DPH. 

V době realizace se provedly i drobné opravy v rámci objektu, např. byla kompletně vyměněna nevyhovující dlažba na 

vstupních schodech ke zvěrolékaři aj. 
Malování předsálí + salonek a šatna –  v době volna (červenec) provedla malířská firma Karla Popely z Chebu 

potřebné opravy maleb a následně výmalbu prostor předsálí, salonku a šaten. Celkové náklady za realizaci byly 

14 585,00 Kč bez DPH.   

Úprava vodní plochy na p.p.č. 473 – ve spolupráci se Sokolovskou uhelnou, p.n., a.s. Sokolov se povedlo zrealizovat 

záměr z předchozích let. Bývalá vodní plocha se vyčistila od nánosů a upravily se břehy. Cílem bylo vrátit místu původní 

podobu, což se částečně povedlo. Veškeré náklady hradila SUAS, p.n., a.s. Sokolov.  

Opravy ve školských zařízeních ZŠ A MŠ – v době letních prázdnin se v obou školských zařízeních uskutečnily 

plánované opravy. V základní škole se prováděly pouze opravy drobnějšího charakteru a nejzásadnější opravy byly 

v mateřské škole. Zde se kompletně opravovala kuchyně (el., odpady, voda, obklady, dlažby, omítky aj.). Opravovala se i 

vnitřní část budovy MŠ blíže ke sportovní hale. Ve školní družině byly provedeny sanační práce v kanceláři a v zadní 

místnosti. Zároveň byly vyměněny vstupní dveře  ze strany od silnice z důvodu nemožnosti větrat zadní prostor (vznik 
plísně) a zajistit tak i bezpečnost dětí. Celkové vynaložené náklady do obou školských zařízení si vyžádaly částku 

944 445,04 Kč bez DPH.    

Úprava vchodu do předsálí (bezbariérový přístup) – záměr je v těchto dnech realizován firmou JML stavební s.r.o. 

V nejbližších dnech budou stavební práce ukončeny a stavba předána do užívání. Realizaci předcházelo vymýcení čtyř 

vzrostlých smrků a následné odstranění kořenového systému, který narušoval okolní komunikaci a chodník. Nabídková 

cena za realizaci byla předložena ve výši 175 334,00 Kč bez DPH. Oproti záměru došlo k vícepracím a  tak může být 

konečná částka o něco vyšší. Faktura zatím nebyla předložena.  

Oprava povrchu parkoviště před obecním úřadem – oprava byla provedena v souběhu s pracemi prováděnými firmou 

JML stavební s.r.o., na úpravě vstupu do předsálí. K předání parkoviště po opravě zatím nedošlo. 

 

Investiční akce na rok 2020 a návrh investičních akcí na roky následující 

1. Údržba pánských a dámských šaten ve sportovním centru 

2. Úprava křižovatky směrem na Sokolov u domu č.p. 100 

3. Úprava kabin TJ Baník Vintířov 

4. Oprava a výmalba společných prostor v obecních domech (č.p. 181 – 183, 24, 57) 

5. Výstavba parkoviště v blízkosti zdravotního střediska 

6. Výstavba parkoviště mezi panelovými domy 172 – 175 a 154 – 157 

7. Řešit splaškovou kanalizaci pro RD č.p. 105, 118, 125 

8. Řešit splaškovou kanalizaci pro RD č.p. 70, 74,77, 83 

9. Oprava chodníku přes most vlečky 209 2-1 + výměna zábradlí   

10. Veřejné osvětlení sídliště 

11. Veřejné osvětlení podél 1. etapy chodníku směrem k obci Stará Chodovská 

12. Vytvořit odpočinkové místa na sídlišti, dětská hřiště 

13. Úprava břehu požární nádrže a jeho okolí pro rekreační účely, případné propojení s lesoparkem města Chodov 

14. Ve spolupráci s firmou Nej.cz pokračovat ve výstavbě multifunkční sítě směrem k firmě Liapor Vintířov 

15. Příprava projektové dokumentace na vodní nádrž na bývalé Markétě, úprava prostoru kolem nádrže a připojení 

k Lesoparku Jiřího Ošeckého 

16. Kompletní oprava kapličky sv. Anny z roku 1906 včetně instalace zvonu z bývalé obce Lipnice 

17. Sportovní centrum - zhotovit přístřešek nad vchodem do sportovního centra a knihovnou. Zvážit úpravu prostoru 

za knihovnou pro vhodnější uplatnění, posezení venku atp.  

18. Zrekonstruovat chodník za panelovým domem č.p. 166 – 167 směrem k silnici 

19. Opravit příjezdovou komunikaci ke garážím pod sídlištěm 

20. Vytvořit cyklostezku s napojením na cyklostezku Chodov  - Nové Sedlo 

21. Výstavba malometrážních bytů pro seniory   

Popis: 

1. V rámci údržby bude povedena oprava prostor pánských a dámských šaten v budově sportovního centra. 

Havarijní stav, kdy odpadávaly obklady, již byl pružně vyřešen a ostatní potřebné práce budou provedeny ve 

vhodnou dobu v roce 2020 v rámci údržby objektu. 

2. Křižovatka u RD č.p. 100 směrem na Sokolov je nevhodně řešená a není zajištěno bezpečné přecházení chodců. 

V této věci proběhla schůzka s projektantem panem Řezankou z projekční kanceláře INPLAN, kde byl požádán, 
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aby zpracoval studii vhodné úpravy křižovatky. Po dodání zpracované studie budeme jednat s Krajskou správou 

a údržbou Karlovarského kraje a společnými silami se snažit napravit tento neutěšený stav. 

3.  Záležitost zvětšení kabin pro naše fotbalisty je řešena již delší dobu. Zpočátku byla záležitost řešena 

s projektantem projekční kanceláře BPO Ostrov Ing. Tomanem a uskutečnilo se v této záležitosti několik 

schůzek. Ze strany projektanta bylo předloženo několik náčrtků, kdy řešením bylo vybudovat přístavbu ke 

stávající budově. Vzhledem k tomu, že řešení nebyla zcela koncepční, byla oslovena i projekční kancelář Ing. 

Petra Potužáka z Lokte. Ze strany projektanta byla předložena studie budoucí stavby, která byla navržena jako 

jednopatrová budova. Studie byla předložena 4.10.2019 na zastupitelstvu obce k seznámení. Ve věci proběhne 

v měsíci prosinec 2019 užší setkání zainteresovaných osob a bude se hledat i jiná varianta, která bude svým 

rozsahem vhodnější a bude plně splňovat požadavky TJ.     

4. V rámci údržby je naplánováno opravit omítky a provést novou malbu ve společných prostorách budov 

v majetku obce. Ve věci je dohodnuta spolupráce s malířskou firmou Karel Popela z Chebu, kdy budou 

postupně společné prostory obecních objektů č.p. 181 -183, 57 a  24 v rámci údržby opraveny a vymalovány.     

5. V blízkosti zdravotního střediska bude na jaře 2020 zahájena výstavba parkoviště, které by mělo pomoci řešit 

neutěšený stav parkování v této části sídliště. Projekt zpracovala projektantka Ing. Žiláková. Bylo požádáno o 

stavební povolení a následně bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Ze strany stavebního úřadu 

v Sokolově bylo požádáno o doložení některých chybějících podkladů. Náročnost k získání chybějící podkladů 

bude vyžadovat delší čas a tak z tohoto důvodu bylo zrušeno výběrové řízení. Stavba bude realizována 

počátkem jara 2020.    

6. Mezi panelovými domy č.p. 172 – 175 a 154 – 157 je na jaře 2020 plánována výstavba parkoviště. Projekt 

zpracovala projekční kancelář Ing. Řezanky z Karlových Var. Je zpracována PD , na základě které bude 

v nejbližších dnech požádáno o stavební povolení. Obec od samotného počátku, kdy byl znám záměr vybudovat 

parkoviště, vstoupila v jednání s Vodohospodářskou společností Sokolov s.r.o.. Ze strany této společnosti bude 

samotné realizací parkoviště předcházet výměna starého nevyhovujícího kanalizačního potrubí. 

7. Na zasedání zastupitelstva obce byl předložen návrh ze strany zastupitele Roberta Muchky řešit tuto situaci  a 

zařadit ji do investičních akcí obce na příští roky . Vzhledem k tomu, že ze strany dotčených RD č.p. 105, 118, 

125 jsou vypouštěny nepříliš vhodné splaškové vody do volné přírody, je potřeba přistoupit k řešení komplexně 

a pokud to bude možné pokusit se splaškové vody zavést do obecní kanalizace. Záležitost je řešena a uvidíme, 

zdali je vůbec možno tyto splaškové vody takto  řešit. 

8. Řešit splaškovou kanalizaci pro RD č.p. 70, 74,77, 83. Tato otázka vyvstala se zjištěním stavu stávající 

kanalizace, která byla vybudována v letech dávno minulých a tomu i odpovídá její stav. Nehledě na to, že není 

zakreslena jako oficiální kanalizace a i přesto je využívána třemi majiteli RD domů. Čtvrtý majitel, který by se 

rád napojil na tuto kanalizaci, bohužel z předešlých důvodů neexistence kanalizace nemůže tak učinit. Pokud by 

byla řešena záležitost jako nová hlavní páteřní kanalizace k rodinným domů s tím, že by se současní majitelé na 

vlastní náklady na tuto nově zbudovanou kanalizaci napojili,bylo by vhodné pomoci a zbudovat hlavní řád 

splaškové kanalizace.  

9. Oprava chodníku přes most vlečky je již řešena s KSUS Karlovarského kraje a s mostním technikem  Ing. 

Borovičem. Je přislíbena výměna zábradlí a následně by došlo ze strany obce k opravě chodníku. Zatím to 

vypadá, že by mohla být záležitost řešena v polovině roku 2020. 

10. Stav veřejného osvětlení na sídlišti není nikterak dobrý a v minulosti se řešil nejeden problém. Po trasách ke 

světelným bodům (lampy) jsou porušeny kabely, větší část použitých kabelů je ještě z hliníku. Je jednáno 

s projektantem  Ing. Pruským, že začátkem roku 2020 se nechá zpracovat projekt a případně se i pokusíme 

sáhnout si na nějaký ten dotační titul. 

11. V příštím roce se uskuteční pokládka hlavního plynového přivaděče k firmě Liapor Vintířov, jehož trasa je 

projekčně plánována z větší části v chodníku 1. etapy k obci Stará Chodovská. V souběhu s těmito pracemi 

budeme realizovat stavbu veřejného osvětlení. Projekčně je záležitost řešena s projektantem Ing. Pruským. 

12. Odpočinková místa a hlavně i dětská hřiště jsou již nějaký čas řešena s projektantkou  Ing. Kristýnou 

Greinerovou. V současné chvíli je zpracovávána projektová dokumentace pro výběrové řízení. Řešila se i 

možnost čerpání možných finančních prostředků v rámci dotačních titulů. Pokud se povede nějaké prostředky 

získat, bude to jistě příjemné. Pokud neuspějeme, budeme záležitost řešit z vlastních prostředků. Všechny 

přípravné práce probíhají zatím bez problému. Předpoklad realizace je léto 2020. Počítá se i s prodloužením 

stávající cesty, která byla již vybudována za budovou mateřské školy. Cesta bude pokračovat dále směrem 

k železniční trati. 

13. Úprava břehu požární nádrže a jeho okolí pro rekreační účely, případné propojení s lesoparkem města Chodov. 

Jedná se o záležitost, která byla plánována v minulosti a zatím se v tomto záměru nikterak nepokročilo. 

Myšlenka je to určitě krásná a stojí za to, abychom navázali na kroky, které byly podniknuty v minulosti. Je 

potřeba dotáhnout záměr do zdárného konce. 
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14. Ve spolupráci s firmou Nej.cz (dříve Catr) budeme pokračovat ve výstavbě multifunkční sítě směrem k firmě 

Liapor Vintířov. Zároveň budeme chtít, aby se dotáhly věci, které se i přes příslib firmy nepovedly dotáhnout do 

zdárného konce. Rádi bychom zrealizovali i napojení multifunkční sítě do Lesoparku Jiřího Ošeckého.  

15. Příprava projektové dokumentace na vodní nádrž na bývalé Markétě, úprava prostoru kolem nádrže a připojení 

k Lesoparku Jiřího Ošeckého. V této záležitosti je potřeba získat dotčené pozemky od společnosti Sokolovská 

uhelná, p.n., a.s. Sokolov. Za tímto účelem byla firma již oslovena a zatím nejsou známy žádné informace. Rádi 

bychom získali nejen dotčené pozemky a pokud nebude firma tomuto návrhu přístupná, chtěli bychom získat 

alespoň předkupní právo na tyto pozemky. Soupis pozemků, o které má naše obec zájem, byl již společnosti 

zaslán a uskutečnilo se v této záležitosti i jednání. Zatím bohužel nemáme žádné informace.   

16. Kompletní oprava kapličky sv. Anny z roku 1906 včetně instalace zvonu z bývalé obce Lipnice. V této 

záležitosti byly učiněny potřebné kroky a uskutečnila se schůzka. V sobotu  23.11.2019 se uskutečnilo setkaní 

s majitelem zvonařské firmy BOROKO  Rostislavem Bouchalem. Provedlo se zaměření zvonice i samotného 

zvonu. Bylo konstatováno, že by po instalaci zvonu do zvonice a el. mechanizmu mohl zvonit samotný zvon. Ze 

strany firmy bude zasláno možné tech. řešení a nabídková cena za realizaci. Již dříve proběhlo jednání s faráři 

z Lokte a Chodova, kteří přislíbili poskytnout výzdobu vnitřních prostor kapličky. V souběhu s touto realizací 

by se provedla i oprava jak vnitřních prostor, tak venkovní fasády.      

17. Sportovní centrum - zhotovit přístřešek nad vchodem do sportovního centra a knihovnou. Zvážit úpravu prostoru 

za knihovnou pro vhodnější uplatnění, posezení venku atp.. Je to záležitost z minulého volebního období a zatím 

se nepodařilo záležitost dořešit. Tak snad v  roce 2020 bude věc dořešena.  

18. Zrekonstruovat chodník za panelovým domem č.p. 166 – 167 směrem k silnici. Stav tohoto chodníku si 

zasluhuje pozornost a nejednalo by se vzhledem k délce o žádnou velikou investici. Chodník je využíván a 

záměr by se dal řešit společně s výstavbou parkoviště u zdravotního střediska, které je od tohoto chodníku 

vzdáleno cca 60 m. 

19. Příjezdová komunikace ke garážím je tvořena z panelů a již několikrát byla snaha ze strany garážníků, aby obec 

cestu opravila. Je na zvážení, jakým způsobem a do jaké míry tuto záležitost řešit.  

20. Vytvořit cyklostezku s napojením na cyklostezku Chodov  - Nové Sedlo. Bylo by vhodné vytvořit cyklostezku, 

která by vedla podél železniční tratě vlečky směrem na Nové Sedlo. V této záležitosti je již jednáno tak, 

abychom se dostali k potřebným pozemkům a mohli v příštích letech záležitost realizovat. Vize budoucnosti. 

21. Je potřeba se zamyslet nad výstavbou typu bydlení se zaměřením na seniory a hlavně vyhledat vhodnou lokalitu. 

Jeden takový komplex již byl vybudován a předán do užívání (č.p. 179). Je zřejmé, že o další byty tohoto 

zaměření bude se strany starších obyvatel zájem.  

Plán kulturních akci na rok 2020  
Plán níže uvedených akcí byl sestaven členy kulturní komise obce na jejím zasedání dne 4. 12. 2019 a předložen ZO k 
posouzení  a odsouhlasení dne 6. 12. 2019. Může být kdykoliv po předešlém projednání doplněn, případně jinak upraven. 
Kromě níže  uvedených bodů v jednotlivých měsících budou nadále navštěvováni členy SPOZ obce a obdarováni jubilanti, kteří 
dosáhnou věku 60 let a více, vždy po 5 letech. Po dosažení věku 90 let vždy po roce. 

LEDEN 

18.01.2020 sobota   00.00-    00.00 I. Region Master - turnaj v šipkách- sál restaurace "U Kahanu" 

25.01.2020 sobota   00.00 - 00.00 I. Okay Cup 2020 -  turnaj v šipkách - sál restaurace "U Kahanu" 

ÚNOR 

22.02.2020 sobota od 14.00 od 2400 ples přátel MŠ - sál  restaurace "U Kahanu" 

BŘEZEN 

19.03.2020 čtvrtek  17.00  - 19.00 
oslavy MDŽ -  Aleš Cibulka a Chantal Poullain a písničky ze Semaforu 
 - sál restaurace "U Kahanu" 

      zájezd do Prahy na divadelní představení  -  bude upřesněno 

20.03.2020 pátek    00.00 - 00.00 II. Okay Cup 2020 -  turnaj v šipkách - sál restaurace "U Kahanu" 

DUBEN 

15.04.2020 středa 15.00 čtenářská soutěž dětí ze ZŠ v místní ZŠ 

18.04.2020 sobota   Hledání velikonočního vajíčka - vodárna 

30.04.2020 čtvrtek 17.00 stavění májky, pálení čarodějnic, lampionový průvod - SDH 

KVĚTEN 

02.05.2020 sobota   Křivoklát a Koněpruské jeskyně 

06.05.2020 středa 16.00 Den matek - prostory lesoparku 

  sobota   17.00 - 22.00 Májové oslavy - hasičská zbrojnice 

21.05.2020 čtvrtek 15.00 pasování prvňáčků na čtenáře - ZŠ 

30.05.2020 sobota   Park Mirakulum a tankodrom Milovice 

ČERVEN 



 

7 

01.06.2020 pondělí   oslavy Dne dětí - ZŠ celodenní výlet 

06.06.2020 sobota   14.00 -22.00 Oslavy 130 let od založení hasičů v naší obci 

06.06.2020 sobota   14.00 - 18.00 "Hurá prázdniny + dětský den plný zábavy" - spodní tréninkové hřiště 

ČERVENEC 

VOLNO   

SRPEN 

22.08.2020 sobota   13.00 - 24.00 ROCK FEST Vintířov - BSP a jiné kapely 

ZÁŘÍ 

12.09.2020 sobota     13.00 - 20.00 oslavy Hornického dne  - areál TJ Baník Vintířov 

26. - 28. 9. 2020 
 sobota -  
pondělí   třídenní zájezd pro občany obce - Beskydy - Rožnov pod Radhoštěm 

ŘÍJEN 

01.10.2020 čtvrtek   17.00 - 20.00 
oslavy dne seniorů  taneční vystoupení, dobové spodní prádlo aj.- sál restaurace "U 
Kahanu" 

16.10.2020 pátek   00.00 - 00.00 IV. Okay Cup 2020 -  turnaj v šipkách - sál restaurace "U Kahanu" 

      18.00 -  22.00   

30.10.2020 pátek 17.00 
Dýňový den - lampionový průvod od MŠ do lesoparku, ukončení zahradním 
ohňostrojem 

LISTOPAD 

07.11.2020 sobota   18.30 - 20.30 Halloweenské strašení - vodárna 

21.11.2020 sobota 14.00 vítání občánků v režii SPOZ, ZŠ a kulturní komise - sál restaurace "U Kahanu" 

PROSINEC 

12.12.2020 sobota   zájezd do předvánoční Prahy -  

18.12.2020 pátek   V. Okay Cup 2020 -  turnaj v šipkách - sál restaurace "U Kahanu" 

      vánoční balíčky pro důchodce od 63 let 

23.12.2020 středa 18.00 
ochutnávka svařáčku a zpívání vánočních koled pod stromečkem - lesopark nebo 
hasičská zbrojnice 

24.12.2020 čtvrtek   17. ročník soutěže o nejlepší štědrovečerní salát - VYKA, kulturní komise 

26.12.2020 sobota   10. vánoční turnaj ve stolním tenise - tělocvična při MŠ Vintířov 

31.12.2020 čtvrtek   dle zájmu možnost uspořádání silvestrovského posezení 

 

Ze školských zařízení 

 

 

 
 

Mateřská škola 

Líbilo se nám – děkujeme! 

 

Tento vzkaz posílají děti a paní učitelky všem zastupitelům za zorganizování ohňostroje, který se konal v závěru 

společné akce dětí a rodičů v MŠ „Dýňový den“ 31.10.2019. 

Programem této akce bylo nejen hravé soutěžení dětí a rodičů motivované podzimem, ale též vyhlášení vítězů soutěže 

„Nejlepší sběrač podzimních plodů“. 

V závěru společné akce rodiče rozsvítili svou vydlabanou dýni a po společném hlasování všech rodičů byly vyhlášeny tři 

nejkrásněji vyřezané dýně 2019. 

Zlatým hřebem pak byl lampiónový průvod obcí převlečených dětí a rodičů do nejrůznějších masek. Cílem průvodu 

byl lesopark, kde byl pro děti uspořádán ohňostroj. Byla to nádherná tečka za podařenou akcí.                                            

Moc všem děkujeme. 
 

Vánoce se blíží 

Nadchází doba adventu a blížících se Vánoc – v mateřské škole tento čas jako každý rok připravujeme s dětmi vánoční 

přáníčka a chystáme se na vánoční setkání s rodiči, kde budeme společně tvořit vánoční dekorace. Krásnou náladu Vánoc 

znásobíme společným zpěvem koled a pohybovými hrami dětí na motivy Vánoc a zimy (uskuteční se 12.12.2019). 

 

Součástí vánočního setkání v MŠ bude „Vánoční jarmark“, který uspořádaly paní učitelky a  paní asistentky na podporu 

vybraného dítěte se zdravotním handicapem. Výrobky, které získáme od různých sponzorů a z vlastní výroby, budeme 

nabízet rodičům. Výtěžek z prodeje bude veřejně předán rodičům vybraného dítka přímo v mateřské škole. Letos 

předáme dárek Klárce Šimkové. Tato dívenka bydlela v Mírové, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu se musela 

s rodiči přestěhovat do blízkosti Plzně, kam dochází k lékaři. 
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V době adventního času jsme samozřejmě nezapomněly na tradici čerta a Mikuláše. Pro děti jsme přichystaly čertovské 

dopoledne uzpůsobené tak, aby si děti vyhrály, ale neměly obavy z čertů a odpolední nadílky, která je jistě čeká doma. 

Vše bylo laděno tak, aby děti pochopily, že čert je pohádková bytost a není nutné se bát  (uskutečnilo se 5.12.2019 – 

dopolední akce jen pro děti). 

 

Čas před Vánocemi pak budeme věnovat tradicím, jako je lití vosku, pouštění vánočních lodiček, zpěv koled, pečení 

vánočního cukroví. 

 

Doba do vánočního uzavření MŠ nám tak uteče, že se ani nenadějeme. Proto, abychom nezapomněli, přeji za všechny 

zaměstnance rodičům krásné svátky a hodně zdraví do nového roku 2020. 
 

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

překonávání překážek a řešení problémů. 

Proto děkuji za vše našemu panu starostovi M. Chocovi a celému zastupitelstvu naší obce.  Pan starosta nás celý rok 

podporoval, v případě potřeby navštívil školku osobně a naše problémy si dokázal vzít za své a řešil je společně s námi-

děkujeme. Myslím si, a mohu vyjádřit tuto myšlenku i za všechny zaměstnankyně MŠ, že je velmi dobrým nástupcem za 

bývalého starostu pana J. Ošeckého, na kterého často vzpomínáme. 

Děkuji za dobrou spolupráci paní 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 první článek 

v jeho vzdělávání. 
 

PŘIPOMÍNÁME JEŠTĚ VŠEM – RODIČŮM  A STRÁVNÍKŮM ŠJ 

Mateřská škola  a školní jídelna Vintířov bude  uzavřena od 

                                       23.12.2019 – 3.1.2020.  

Provoz zahájíme 6. 1. 2020. 

Děkujeme za pochopení. 

 

VŠEM  NAŠIM  STRÁVNÍKŮM  I  OSTATNÍM  OBČANŮM  OBCE  PŘEJEME  KRÁSNÉ  VÁNOCE, 

HODNĚ  ŠTĚSTÍ , ZDRAVÍ  A  SPOKOJENOSTI  V  NOVÉM  ROCE  2020.        

Štafková Zdeňka, ředitelka MŠ-Vintířov 

 
 
 

Základní škola 
 

Besedy s Policií ČR - „Sešit plný průšvihů“ 

Do třídy k nám dochází paní policistka - poprvé přišla 3. října a podruhé 15. října. Všichni obdrželi 17 komiksů s názvem 

„Sešit plný průšvihů“. Jsou v nich vypsané různé příběhy podle pravdy o lidech v tíživých situacích. Po přečtení a 

konzultování jsme vypisovali všechny porušené zákony a mnoho jsme se dozvěděli. Celá beseda byla zakončena krátkým 

shrnutím a byl zde také prostor pro otázky. Paní policistka byla příjemná a působila velice důvěryhodně. Doufáme, že její 

příští návštěva bude také tak poučná a zajímavá. 

                                                                                                   Ondřej Malčánek, žák 5. ročníku 

 

  

 Plánované akce 12/2019 – 1/2020 

   

10. 12. 2019 Výcvik bruslení – Nejdek 

19. 12. 2019 Spaní ve škole   
20. 12. 2019 Třídní besídky v jednotlivých třídách do 11.40 

23. 12. 2019 Zpěv koled u vánočního stromku v 18.00 

 

6. 1. 2020 Nástup škola 

13. 1. 2020 Výcvik bruslení - Nejdek 

15. 1. 2020 Den otevřených dveří 8.00 – 16.00 

30. 1. 2020 Předávání vysvědčení 

31. 1. 2020 Pololetní prázdniny 

 

   Zápis žáků do prvního ročníku se uskuteční až 2. 4. 2020 

                                           Mgr. Marcela Kokešová, ŘŠ 
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Podzimní  putování za diamanty 

Každý rok podnikáme s dětmi v ŠD nějakou podzimní akci. Stejně tomu bylo i 18. 10. 2019, kdy jsme se vydali hledat 

diamanty. Úplně jednoduché to ovšem nebylo, protože k jejich získání bylo potřeba splnit spoustu úkolů, u kterých se 

kromě svalů zapotil také mozek a neméně důležitá byla i představivost - prostě takové hezké fantasy☺.  

Získat diamanty byla pěkná „fuška“, takže nám lesní „grutové“ za šikovnost přibalili ještě pytel plný donutů – mňam☺. 

                     Za ŠD Mottlová Klára 

Beseda s Policií ČR 

Od nového školního roku byla nově navázána spolupráce s Policií ČR, která pro naše žáky chystá tematické besedy. 

Koncem září byla uskutečněna beseda pro žáky prvního ročníku s názvem „Bezpečně přes silnici“. Prvňáčci byli 

seznámeni se základními pravidly silničního provozu a upozorněni na dodržování bezpečnosti při přecházení vozovky. 

Za pěknou spolupráci obdržely děti omalovánky a upomínkové předměty. 

                                       Mgr. Kindlová Monika 

Naše škola v lese 

Dne 7. října pořádala naše škola ve spolupráci s Lesy České republiky projektový den, který byl zaměřen na lesní 

pedagogiku a jeho realizace proběhla na naučné stezce „Cibulka“ u obce Krajková. Akce se zúčastnili odborníci z Lesů 

České republiky (technik, revírníci) a chovatel dravců. Příprava probíhala společnou pochůzkou plánované trasy 

s přípravou úkolů a soutěží na jednotlivých stanovištích. Děti procházely stezku a poznávaly formou soutěží zvěř, ptáky, 

houby, byliny i dřeviny, vyzkoušely si i manuální činnosti jako je měření stromů, řezání dřeva a přibližování dříví, což je 

bavilo a velmi je zajímala přednáška o sově pálené, kterou jim chovatel prakticky předvedl. Celá akce byla uzavřena 

vyhodnocením nejlepších soutěžících a ukončena táborákem s pečením vuřtů. I přes vytrvalý déšť se výlet vydařil a žáci 

naší školy získaly mnoho nových poznatků a praktických zkušeností a ověřili si své znalosti z prvouky a přírodovědy.  

Revírníci odpovídali i na dotazy učitelů, kteří se také dozvěděli mnoho zajímavých věcí z lesní problematiky (např. 

z pěstebních a těžebních prací, myslivosti, ochrany lesa apod.)  Obětavý a odborný přístup zaměstnanců LČR nám 

pomohl otevřít téma lesní pedagogiky. Akci jsme si užili, což se odrazilo i zpětnou vazbou – kladnými reakcemi dětí, 

které pro zaměstnance LČR namalovaly spoustu obrázků a vypracovaly zajímavé pracovní listy na téma Náš den v lese. 
                                   Bc. Glosová Jana 

Vítání občánků obce Vintířova      

proběhlo v sobotu 23. 11. na sále U Kahanu. Děti z pěveckého kroužku dostaly příjemný úkol jít přivítat nové malinké 

kamarády a hudebním vystoupením přispět k hezkému průběhu této slavnostní události. Všem mým pomocníkům velmi 

děkuji za spolupráci. 

Doufáme, že se naše vystoupení rodičům i dětem líbilo. 

                             Kačírová Nina 

12. listopadu přišla policistka z PO ČR představit žákům a žákyním 3. ročníku svůj projekt „Zebra se bez tebe 

neohlédne“, který je zaměřen na oblast BESIPu. Žáci a žákyně se seznámili s pracovním sešitem, kterému se budou 

průběžně věnovat a plnit tematické úkoly. Pevně věříme, že děti zúročí své  nabité vědomosti a dovednosti do nejen 

svých každodenních zkušeností. 
  Za kolektiv ZŠ Mgr. Simona Šíchová Chaloupková, DiS. 

Plavecký výcvik 

Žáci čtvrtého ročníku naší školy se pravidelně každý pátek účastní plaveckého výcviku v krytém bazénu v Sokolově. 

Žáky výuka velmi baví a vždy se těší na další lekci. Kurz bude ukončen v březnu 2020. 

                                                                                                                      Mgr. Petra Šimková 

PODĚKOVÁNÍ 

Další rok nám opět utekl jako voda. 

Ráda bych, v jeho závěru, poděkovala všem pedagogickým i provozním zaměstnancům ZŠ VINTÍŘOV za celoroční 

plnění všech svých nelehkých pracovních povinností. 

Zároveň děkuji zaměstnancům MŠ i ŠJ, místním organizacím i členům školské rady za spolupráci s naší školou. 

Mé poděkování patří také zástupcům našeho zřizovatele – zastupitelům obce za pravidelné zajišťování provozu školy. 

Děkuji také rodičům, kteří spolupracují s naší školou a podporují tak vzdělávání svých dětí. 
 

Všem občanům Vintířova přeji krásné a pohodové Vánoce a do nového roku mnoho úspěchů, hodně štěstí, zdraví 

a spokojenosti. 

                  Mgr. Marcela Kokešová, ŘŠ 

Ze sportu v obci 

Výbor TJ Baník Vintířov přeje všem svým členům, fanouškům a občanům naší obce klidné a radostné prožití svátků 
vánočních a do roku 2020 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Zároveň bychom chtěli poděkovat všem našim partnerům 

v čele s vedením obce Vintířov za pomoc a spolupráci v roce 2019. Velmi si této pomoci vážíme a věříme, že svými 

sportovními výsledky v roce 2020 budeme šířit dobré jméno naší krásné obce. Ještě jednou velké DÍKY.    

                                                                                        Výbor TJ Baník Vintířov 
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Stolní tenis 

 
V těchto dnech dohrává oddíl první polovinu soutěže se svými třemi týmy v soutěžích Krajský přebor 2. třídy a Okresní 

přebor.  Áčko po zdárném postupu zatím nezaváhalo a se sedmi výhrami se tak dělí s neporaženým Sokolovem o 1. 
místo.  

 

B mužstvo v soutěži okresní přebor s jednou remízou a pěti výhrami je v této tabulce ve vedení.  

Céčko v té samé soutěži s jednou výhrou, dvěma remízami a dvěma prohrami je na pěkném 5. místě.  

 

S mládeží se opět jezdí na všechny možné turnaje, kterých není málo. Poprvé jsme vyrazili na republikový turnaj 

dětí do daleké Ostravy a Havířova. Zde bych rád vyzdvihl výkon našeho 10letého Káji Stellnera. V kategorii 

nejmladší žáci si dokázal vybojovat 50. příčku v republikovém žebříčku, což je pro náš oddíl obrovský úspěch. 

Těchto turnajů bychom rádi sjížděli více a věříme, že nás v tom oddíl TJ Baník rád podpoří (viz. foto).  

 

Do klubu vstoupilo pět nových dětí díky spolupráci s místní základní školou. Tímto děkujeme paní ředitelce za úspěšnou 

propagaci našeho sportu. 
 

28. 12. 2019 pořádá oddíl tradiční již 10. ročník „Vánočního turnaje“. Zveme vintířovskou veřejnost ke stolům. Zahraje 

si každý podle své výkonnosti. Takto bude turnaj organizačně řízen. 

 

Závěrem bychom chtěli poděkovat Baníku Vintířov a Obecnímu úřadu ve Vintířově za velmi dobrou spolupráci při 

činnosti našeho sportu a jménem našeho oddílu stolního tenisu přejeme všem občanům naší obce klidné prožití svátků 

vánočních a šťastný vstup do nového roku.  

              Za oddíl stolního tenisu Zdeněk Kraka 

     
Rozlosování krajského přeboru 2. třídy 2019 – 2020 

1) 08.02.2020  09:00  Ostrov C             -  Vintířov A 

2) 08.02.2020  14:00  Karlovy Vary C  - Vintířov A 

3) 22.02.2020  09:00  Vintířov A          - Loket B 

4) 22.02.2020  14:00  Vintířov A           -  Chodov D 

5) 07.03.2020  09:00  Luby B                 -  Vintířov A 

6) 07.03.2020  14:00  Luby A                 -  Vintířov A 

7) 21.03.2020  09:00  Vintířov A           -  Sokolov B 

8) 21.03.2020  14:00  Vintířov A           -  Cheb D 

 
Rozlosování okresního přeboru družstev mužů 2019 – 2020 

B 
9)     07.01.2020  17:00  H. Slavkov B  -   Vintířov B  

10)     15.01.2020  17:00  Vintířov B    -   Vintířov C 

11)     23.01.2020  16:30  Sokolov C      -   Vintířov B  

12)     05.02.2020  17:00  Vintířov B    -   Chodov E 

13)     13.02.2020  16:30  Sokolov D    -   Vintířov B  

14)     04.03.2020  17:00  Bukovany B   -   Vintířov B 

15)     18.03.2020  17:00  Vintířov B      -   Bukovany C  
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 Rozlosování okresního přeboru družstev mužů 2019 – 2020 
C 

1)     08.01.2020  17:00  Vintířov C    -   Chodov E  

2)     15.01.2020  17:00  Vintířov B    -   Vintířov C 

3)     22.01.2020  17:00  Vintířov C      -   Bukovany B  

4)     05.02.2020  17:00  Bukovany C    -   Vintířov C 

5)     12.02.2020  17:00  Vintířov C    -   H. Slavkov B  

6)     04.03.2020  17:00  Vintířov C    -   Sokolov D 

7)     19.03.2020  16:30  Sokolov C    -   Vintířov C  

 

Kanalizace není odpadkový koš 

Co do kanalizace nepatří a je  zákonem zakázáno do ní vypouštět: 

• biologický odpad – zbytky jídel, odpad z kuchyňských drtičů 

• tuky – fritovací oleje, motorové oleje 

• veškeré hygienické potřeby  

• chemikálie a další nebezpečné látky 

• léky 

Záchodová mísa není odpadkový koš 

Tím, že něco vyhodíte nebo vylijete do záchodu nebo dřezu, problém s odpadem nezmizí, ale začíná. 

Do kanalizace nepatří zbytky potravin, kterými přispíváme k blahodárnému životu potkanů, a to ani po jejich 

rozmělnění v kuchyňských drtičích odpadů. Drtiče způsobují zanášení kanalizace usazenými pevnými látkami, na které 

se váži zejména tuky, což může mít za následek snížení průtočnosti kanalizačních přípojek až do úrovně plné 

neprůtočnosti. Co taková skutečnost může v nemovitosti napáchat je snad každému zcela zřejmé. Skutečností je, že 

používáni drtičů domovního odpadu způsobuje vážné problémy nejen s odvedením odpadních vod kanalizační sítí, ale 

také při jejich čištění a následném vypouštění do toků. Z tohoto důvodu je používání drtičů výslovně zakázáno. 

Do kanalizace nepatří ani žádné hygienické potřeby, jako například dětské pleny, vlhčené ubrousky, dámské hygienické 

potřeby, vatové tyčinky a jiné čistící textilní materiály. V nich jsou kromě celulózového podílu také vyztužené vrstvy 

tvořené plastovými foliemi na bázi polyetylenu, polypropylenu a polyetylentereftalátů. Plastové části těchto potřeb ve 

vodě nepodléhají  na rozdíl od toaletního papíru rozkladu a dokáží zanést, případně zcela zničit čerpadla v čerpacích 
stanicích odpadních vod. Následná nefunkčnost čerpací stanice může vést k nebezpečí zatopení kanalizace i suterénů 

napojených nemovitostí. V případě, že přece jen takový materiál projde celým procesem v čistírně odpadních vod, skončí 

bez jakéhokoliv úbytku v odpadu, produkovaném čistírnou odpadních vod a je třeba jej na náklady nás všech také jako 

součást odpadu zlikvidovat.  

Oslavy Dne seniorů 

Začátkem měsíce října v naší obci proběhly oslavy Dne seniorů. Pro přítomné byl 

připraven bohatý program, kde měli všichni možnost se pobavit při vystoupení Ivo 

Šmoldase a hudebním vystoupení Ledecké dudácké kapely. Pro přítomné bylo na 

stolech připraveno i malé pohoštění. Zkrátka kdo chtěl, měl možnost se pobavit.  

Věříme, že se program oslav všem přítomným seniorům líbil a po loňském úspěchu 
bylo pro kulturní komisi velice nelehké připravit i letošní program tak, aby zaujal a 

všichni odcházeli domů spokojeni. Po skončení se všichni v poklidu a dobré náladě  

                                                             rozešli domů.  

 

Důchodci děkují 

Jako každý rok, tak i v letošním roce velice děkujeme obecnímu úřadu i našim zastupitelům za krásný přístup k nám 

důchodcům. Všichni obdarovaní jsou vždy mile překvapeni a občas se objeví i slzy, že si na ně někdo vzpomněl. I to se 

občas stává. Vždy nás prosí, abychom za ně poděkovali, což nyní prostřednictvím Občasníku s radostí činíme. Takže 

ještě jednou veliký dík za všechny důchodce naší obce. 

Ještě ke Dni seniorů - byl to krásný podvečer. Je škoda, že nepřijdou všichni. Proto si to nenechte příští rok ujít, je nám 

tam všem velice dobře. Člověk se odreaguje od všedních starostí a věřte, že alespoň na chvíli je člověku dobře i na duši. 
Za to se patří také poděkovat. Děkujeme za vše, co pro nás náš pan starosta a všichni zaměstnanci obecního úřadu dělají. 

Děkujeme a přejeme do nového roku zdraví, štěstí a pohodu při Vaší nelehké práci.  

   Za všechny důchodce paní Kalinová a Dziková 
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Soutěž o neoriginálnější vlastnoručně vyrobenou ozdobu 

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

ozdobu.  Své ozdoby můžete odevzdávat do 20. prosince 2019 v otevíracích hodinách knihovny 

Vintířov knihovnici sl. Krakové.. Nejhezčí ozdoby budou pověšeny na vánočním stromečku v lesoparku 

nebo před požární zbrojnicí.  

Před stromečkem v lesoparku proběhne dne 23. prosince 2019 od 18.00 hodin vyhlášení vítězů s 

předáním cen. 

 
 

 

Zpívání pod vánočním stromečkem 

 

V pondělí 23. prosince 2019 od 18.00 hod. proběhne v lesoparku (v případě nepřízně počasí v hasičské 

zbrojnici) již tradiční akce nazvaná „Zpívání pod vánočním stromečkem“. Akce bude zahájena 

rozsvícením vánočního stromečku, následně si zazpíváme několik vánočních koled s dětmi z místní 

základní školy a také proběhne vyhlášení vítězů soutěže neoriginálnější vlastnoručně vyrobené ozdoby. 

Vytvoříme si tak v předvečer vánočních svátků krásnou atmosféru. K dispozici budou teplé nápoje pro 

zahřátí a pro ty starší i výborný svařák.  

                                                    

 
V úterý 24. prosince 2019,  

proběhne v místní restauraci VYKA pana Petra Vystrčila již 16. 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 uvedený den přinést do restaurace v 

době od 12.00 – 14.00 hod. vzorek svého štědrovečerního salátu v množství cca 10-15 dkg, kde ho 

předáte paní Vystrčilové. Všechny dodané vzorky salátů vyhodnotí odborná porota a vybere z nich pět nejlepších 

štědrovečerních salátů. Vítězové soutěže budou poté   oficiálně vyhlášeni a každý z nich obdrží krásnou a hodnotnou 

cenu. 

 
Vítání občánků 2019 

Již řadu let připravuje obecní úřad ve spolupráci se Sborem pro občanské záležitosti a místní základní školou slavnostní 

vítání nově narozených občánků. Z každého uvítání vznikne zápis do „ Knihy uvítání do života“, kde jsou základní 

informace o narozených dětech, rodičích a jsou zde i založeny fotografie z tohoto uvítání. Vzhledem k tomu, že existuje 

zákon 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů ,je potřeba, aby rodiče- pokud se chtějí účastnit tohoto slavnostního 

uvítání- vyplnili příslušný formulář a odevzdali ho na obecním úřadě. Dne 23. listopadu tohoto roku se v sále restaurace   

U Kahanu uskutečnilo slavnostní uvítání nově narozených občánků v období od 1. listopadu 2019 do 31 října 2019. Za 

toto období se v naší obci narodilo 27 dětí s trvalým pobytem, z toho 16 chlapců a 11 holčiček. Přihlášku k vítání 
občánků podalo pouze 20 rodičů. Na vítání občánků se dostavilo 17 miminek s rodiči. Každé z miminek dostalo finanční 

dar 1000,- Kč, balíček s plyšákem a čokoládou, pamětní knížku a pamětní list. Paní Eva Ottová jménem Sboru pro 

občanské záležitosti ve Vintířově všechny přítomné co nejsrdečněji přivítala, seznámila je s programem vítání občánků a 

přečetla pár hezkých a hřejivých slov. Poté vyzvala jednotlivě rodiče, aby se přišli podepsat do „Knihy uvítání do života“ 

a stvrdili tak svůj slib, že se o své děťátko budou co nejlépe starat. Slavnostní atmosféru v sále vytvořily děti z naší 

základní školy, které navštěvují hudební kroužek a pod vedením paní učitelky Niny Kačírové předvedly krásné 

vystoupení, ve kterém zazpívaly všem přítomným několik písní, zarecitovaly básničky a zatančily. Je již tradicí, že na 

sále je umístěna dřevěná kolébka, kterou rodiče využili a vznikly z toho velice krásné fotografie. Všem rodičům velké 

poděkovaní za účast a přejeme jim mnoho sil ve výchově jejich dětí. Také bychom chtěli poděkovat dětem ze základní 

školy za krásné vystoupení, dále paní učitelce Nině Kačírové, paní Evě Ottové a Bohumile Dzikové za spolupráci. Všem 

bychom chtěli popřát krásné prožití Vánočných svátků a do nového roku 2020 hlavně pevné zdraví. 

Jitka Střimelská 

Vzhledem k postupu sanačních prací na lokalitě skládky těžkých dehtových kalů Stará Chodovská je možná 

zvýšená pachová postižitelnost i ve větší vzdálenosti od Vřesové. Sanační práce odkrývají stále větší plochu, 

kde může zejména při teplejším počasí docházet k uvolňování zapáchajících látek. 

 

 

Majitelé psů v Česku mají už jen pár měsíců na splnění nové povinnosti, jinak jim budou hrozit vysoké 

pokuty 

K 1. lednu 2020 bude na základě novely veterinárního zákona schválené před třemi lety povinné očkování psa 

proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem. Majitelé psů v Česku tak mají ještě 

zhruba čtyři měsíce na to, aby nechali svá zvířata u veterinárního lékaře označit mikročipem. 

http://www.vintirov.cz/cs/1-1006-2-vintirov_-zpivani-pod-vanocnim-stromeckem.html
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Štěňata musí být označena nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině, tedy v půl roce věku. Výjimku budou mít 

pouze starší psi a to, pokud jsou označeni jasně čitelným tetováním, které bylo provedeno před 3. červencem 2011. 

Označení psů mikročipem provádějí soukromí veterinární lékaři, kteří jsou oprávněni vykonávat veterinární léčebnou a 

preventivní činnost a jsou registrovaní u Komory veterinárních lékařů ČR. 

Dlouhodobě je označení psa (ale také kočky či fretky) čipem povinné v případech, že s ním majitel cestuje do zahraničí, v 

řadě obcí tuto povinnost na lokální úrovni již roky ukládají místní vyhlášky. Povinná evidence psů v současné době 

funguje ve většině zemí Evropské unie. 

Čipování představuje jednorázový úkon srovnatelný s injekční aplikací. Mikročip o délce zhruba jeden centimetr je 

sterilně aplikován pomocí jehly do podkoží zvířete. Obal je vyroben z bioompatibilních materiálů, na které organismus 

zvířete nereaguje jako na cizí těleso. Za psa bez označení bude hrozit ve správním řízení uložení pokuty ve výši  až 
20 000 Kč. „Apelujeme na chovatele, aby včas navštívili se svým psem ošetřujícího veterinárního lékaře a nechali psa 

čipovat,“ uvedl ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád. „Chápeme, že nová povinnost přinese sice 

jednorázovou administrativní a finanční zátěž pro chovatele ve výši stovek korun, nicméně její přínosy by měly být dle 

našeho očekávání výrazně vyšší,“ dodal Semerád. 

 

Policisté Karlovarského kraje radí:  

Používejte reflexní prvky a buďte vidět! Blížící se zimní období je specifické nejen změnou teplot, 

ale i tím, že se později rozednívá a brzy stmívá. Během dne se mohou také ve větší míře 

vyskytovat mlhy. Proto by měli být opatrní zejména chodci a cyklisté, kteří jsou bráni za 

nejzranitelnější účastníky silničního provozu. Vidět a být viděn je základní pravidlo bezpečnosti na 
silnicích, které platí pro všechny účastníky provozu. Za snížené viditelnosti toto pravidlo platí 

dvojnásob, proto buďte vidět a používejte reflexní prvky, které ve světlech projíždějících vozidel 

výrazně září. Když budete vidět na dostatečnou vzdálenosti, řidiči mohou včas zareagovat, vyhnout se a předejít tak 

střetu s tragickými následky. Na užití reflexních prvků myslí i zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích, který chodcům stanovuje, že reflexní prvek umístěný na viditelném místě musí mít každý chodec, který se 

bude za snížené viditelnosti pohybovat po pozemní komunikaci, na níž není chodník ani veřejné osvětlení. Za nesplnění 

této povinnosti lze chodci uložit pokutu až do výše 2 000 Kč. Při snížené viditelnosti noste oblečení jasných barev, abyste 

byli lépe vidět v šeru, ve tmě či za mlhy. Vhodným používáním reflexních prvků lze zabránit střetu chodce s vozidlem. 

Dnes je možné pořídit si kromě  reflexních pásek či vest i mnoho přívěsků, nášivek či dalších reflexních doplňků. 

Reflexní doplňky doporučujeme umístit viditelně, zejména na končetiny směrem do komunikace. Chodec musí být 

viditelný pro ostatní účastníky provozu ze všech stran, tedy zepředu i zezadu. Řadou testů bylo prokázáno, že pohybuje-li 
se na pozemní komunikaci chodec v tmavém oblečení, je pro řidiče přijíždějícího vozidla viditelný na pouhých 18 metrů, 

v bílém oblečení je viditelný již na 55 m a pokud je jeho oděv doplněn reflexními označením, vidí jej řidič na 200 m, což 

je dostatečná vzdálenost pro bezpečné manévrování. Chodci by tedy měli vždy pamatovat na to, že řidič nedokáže 

zastavit vozidlo, pokud chodce zahlédne na poslední chvíli, pokud mu náhle vstoupí nebo vběhne do jízdní dráhy. V 

případě, že se i přes naše preventivní rady stanete účastníkem nehody, volejte na bezplatnou telefonní linku 158.  

                                                                Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje 

 

Ukončení činnosti Městské policie Chodov v naší obci 

Od 1. ledna 2020 končí svojí činnost Městská policie Chodov. Důvodem je neprodloužení veřejnoprávní smlouvy o 

výkonu činnosti Městské policie Chodov v naší obci. V případě problémů v řešení mezilidských vztahů, špatného 

parkování, odchytu zvířete aj. kontaktujte státní policii na telefonním čísle 158. 
 

Zima a vstup do nového roku 2020 

Letní měsíce jsou již ty tam a o slovo se hlásí zima. Děti si budou moci v tomto čase 

vytáhnout ze sklepů a garáží boby nebo sáňky a vyrazí na nějaký ten kopec. Pro nás 

dospělé je to čas, který budeme v mnoha případech věnovat k odklízení sněhu tak, 

abychom zajistili sjízdnost a schůdnost veškerých cest a chodníků. Bezpečnost je 

nadevše a tak i my se budeme snažit veškerou dostupnou technikou tyto věci zajistit. Bohužel v době, kdy jsou velké 

přívaly sněhu nebo silné ledovky, není v lidských ani technických silách udržet všechny komunikace v takovém stavu, 

který by nevyžadoval ze strany občanů velkou obezřetnost. Hlavně starší občané by se měli snažit nepospíchat a vycházet 

ze svých domovů až budou komunikace očištěny. Předejdou tím zbytečným modřinám a v některých případech i úrazům. 
V této souvislosti bychom chtěli, tak jako tomu bývá každoročně, požádat i majitele rodinných domů a jednotlivá 

sdružení vlastníků na sídlišti, aby byli v těchto věcech nápomocni a společným přičiněním jsme tuto zimu zvládli. 

Velkým problémem při zimní údržbě jsou špatně zaparkovaná vozidla. Špatně zaparkovaná vozidla nekomplikují jenom 

práci našich dobrovolných hasičů při odklízení sněhu, ale i ostatním složkám Integrovaného záchranného systému. O tom 

jsme se mohli přesvědčit v měsíci listopadu, kdy se tyto složky nemohly dostat kvůli špatně zaparkovaným vozidlům 

k požáru v panelovém domě na sídlišti. Proto apelujeme na majitele, aby se při parkování více zamysleli nad tím, zda 
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svým vozem nebudou tvořit překážku na vozovce. Je lepší zaparkovat vozidla na parkovištích, která nejsou v mnoha 

případech zaplněna. Není potom příjemné řešit tyto situace přivoláním Police České republiky. Je to ale i čas, kdy se 

budeme loučit se starým rokem a vítat rok nový. Před a po silvestrovských oslavách budou lidé používat různou 

pyrotechnickou zábavu. Je na místě být velice obezřetní a používat tento druh zábavy rozumně. Hlavně dětem bychom 

měli vysvětlit její nebezpečnost a úskalí a předejít tak rodinným tragédiím. Je lepší zakoupit tento druh zboží ve 

specializovaných obchodech, kde je větší záruka kvality, návod je napsán srozumitelně a česky a obsluhující je schopen 

odborně poradit. Ve stáncích na ulici je v mnoha případech prodávaná pyrotechnika vyšších tříd, která není určena 

laikům a dokáže při neodborné manipulaci způsobit značné škody jak materiální, tak na zdraví. Používejme zábavnou 

pyrotechniku rozumně a v den oslav. Nezapomínejme při bujarých oslavách na starší obyvatele a domácí zvířata, kteří 

jsou na tuto hlasitou zábavu citliví. Přivítejme nový rok vesele, ale bez zbytečných konfliktů.  
 

Poohlédnutí za rokem 2019 

Letošní rok byl v mnoha ohledech úspěšný a měl i své stinné stránky. Povedlo se nám uskutečnit mnohé naše 

naplánované cíle a dovolím si říci, že všechny naplánované akce byly tvořeny s myšlenkou zpříjemnit život nám všem a 

pokusit se i život v naší obci zjednodušit. Jedním z mnoha velkých problému v obci je kapacita parkovacích míst. Tento 
problém se týká celé obce, ale nejvíce je patrný na sídlišti. Povedl se záměr vytvořit několik málo parkovacích míst ve 

spodní části obce a v příštím roce je naplánována výstavba dvou parkovišť na sídlišti. Jedno parkoviště bude vybudováno 

mezi panelovými domy 172 -175 a 154 – 157, kde se zvýší kapacita stávajícího parkoviště. Tomuto záměru bude 

předcházet výměna stávajícího kanalizačního řadu. Další parkoviště bude vybudováno v blízkosti zdravotního střediska, 

kde je velice problematické zaparkovat. S tímto problémem se potýkají, jak místní občané, tak i klienti obvodního lékaře 

a klienti zvěrolékaře. Někteří občané mohou namítat, že je to zbytečné, ale věřte, pomůže to vyřešit i stále se vyskytující 

nešvar nevhodně zaparkovaných vozidel v místech, kde nemají co dělat. Záměr je i takový, že bychom potom mohli 

požádat a snad uspějeme u činných orgánů, a ze sídliště vznikne obytná zóna. Tak snad se to povede. Jsme velice rádi, že 

se povedlo do obce po mnoha letech vrátit obvodního lékaře, který dlouhá léta působil v budově přilehlé vrátnici SUAS. 

A protože, pronajaté prostory ve zdravotním středisku nebyly zcela ideální, povedlo se zrekonstruovat i bývalou 

vrácenou část zdravotního střediska a vytvořit tak vhodnější prostory, které poskytnou zcela dostačující zázemí a to 
hlavně i pacientům. Naší snahou je do prostor, které nejsou využity, najít nějaký jiný potřebný druh zdravotní péče. 

Samozřejmě, že bychom všichni byli velice rádi a našli zubního lékaře, ale zatím nejsme v tomto velice úspěšní. Chceme 

vytvořit na sídlišti nová dětská hřiště a stávající doplnit o nové herní prvky. Záležitost je řešena s projektantkou a budeme 

velice rádi, pokud by se nám záměr povedl realizovat již v příštím roce. Naší snahou je ve volebním období 2018 -2022 

vyměnit stávající veřejné osvětlení na sídlišti za nové LED osvětlení. Již řadu let se potýkáme s problémem poruch na 

kabelových trasách k světelným bodům. Stávající stav veřejného osvětlení si naší pozornost zasluhuje a je potřeba se 

touto záležitostí zabývat. V rámci této obměny by byla realizována příprava možného napojení vánočních ozdob na všech 

lampách umístěných podél vozovky tak, aby bylo možno osadit v době Adventu vánoční výzdobu, která na sídlišti chybí. 

Během roku 2019 bylo uskutečněno mnoho drobných investičních akcí a mnoho je jich naplánováno i na příští rok a roky 

následující. Některé z nich jsou sepsány v tomto prosincovém občasníku. Nepříjemnou záležitostí je ukončení činnosti 

Městské policie Chodov v naší obci k datu 31.12.2019. Důvodem tohoto zrušení je nedostatek strážníků a nemožnost 

zajistit řádné fungování. Občané si tak budou muset nově od nového roku v případě potřeby přivolat policii státní. 
V tomto směru proběhlo jednání ze zástupci policie České republiky působících v naší obci a byla přislíbena vzájemná 

spolupráce tak, aby byla zajištěna bezpečnost v obci. Mezi velice smutnou událost tohoto roku bezesporu patří ztráta 

významné osoby naší obce. Loučili jsme se s člověkem, který svou neutuchající vervou dokázal změnit vzhled naší obce 

k dnešní podobě. Dne 28. července 2019 navždy opustil tento svět dlouholetý starosta Jiří Ošecký. Byl to člověk, který 

pro naší obec udělal mnoho, a proto se zastupitelstvo usneslo a místní lesopark pojmenovalo na Lesopark Jiřího 

Ošeckého. Věříme, že tímto zůstane jeho jméno vryto do paměti našich občanů. Nebyl sám, kdo nás v tomto roce opustil. 

Velice mnoho našich občanů, a pro mnoho z nás blízkých, tiše odcházelo tam, odkud není návratu. Bohužel, i to k životu 

patří. Na druhou stranu se v letošním roce narodilo v naší obci mnoho dětí, které byly slavnostně přivítány 23. listopadu 

2019, v krásných prostorách místního společenského sálu. Během celého roku se konaly kulturní události, jejíž hlavní 

snahou je občany stmelovat a utvářet si tak život příjemnějším. Věříme, že ten rok následující bude v mnohém 

příjemnější a prožijeme ho v plném zdraví. Přáli bychom si, aby ten nadcházející rok, byl rokem, který nám bude přinášet 
radost. Zůstaňme lidmi a chraňme si, to co je nám všem blízké. Nedovolme nikomu upírat nám volbu rozhodovat se a 

utvářet věci lepší. Chtěli bych každému z Vás popřát klidné vánoční svátky, v rodinné atmosféře a do toho nového roku 

2020 hlavně mnoho zdraví, vzájemného porozumění a lásky. 

Přejí zastupitelé obce a zaměstnanci obecního úřadu. 

                                                                                                   Marek Choc, starosta obce  
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