
březen 2015                                                                      č.  88

Ze zasedání Zastupitelstva obce

19.ledna 2015
 Kontrola usnesení z minulých zasedání.
 Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi 

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

další roky.
 Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 

dle zákona č.106/1999 Sb., ve znění jeho pozdějších 
změn a doplňků, za rok 2014.

 Aktualizace plánu obnovy obce.
  Různé:

 informace o tom, že zápis do 1.ročníku ZŠ bude
v naší obci dne 28.1.2015 v budově místní ZŠ 
v době od 13.00 do 16.30 

 informace pana Muchky o dosavadním průběhu 
zimy a protahování chodníků a komunikací v obci, 
dále informoval o statistických údajích komunálního 
odpadu na území obce za rok 2014

 informace o poděkování některých důchodců za 
vánoční balíčky a dále neziskových organizací za 
finanční dary na podporu činnosti v roce 2014

 poděkování starosty obce pana Ošeckého všem 
členům inventarizačních komisí obce za vstřícný 
přístup a včasné provedení inventarizace majetku 
obce k 31.12.2014

 pro rok 2015 obdržela obec od KK příspěvek na 
výkon státní správy 208 500.- Kč 

 odstávka dodávky tepla ze Sokolovské uhelné a.s.,
divize Energetika Vřesová se v letošním roce 
uskuteční ,  sídliště a další napájené objekty z VS  by 
tedy měly být bez tepla a TUV v termínu                
od 6. do 17.7.2015

 výsledná cena tepla za rok 2014 je 435,38 Kč/Gj a 
kalkulace ceny na rok 2015 činí 494,35 Kč/Gj

 informace ke svodce MěPol.Chodov v měsíci 
12/2014 

 žádost o sponzorský dar občanského sdružení 
ARAGONIT na uspořádání každoročního festivalu 
zdravotně postižených – ZO odsouhlasilo 1500.- Kč

 za řešení 19 přestupků zaplatila obec v roce 2014 
městu Chodov na základě mandátní smlouvy  
19 000.- Kč

 mandátní smlouva s panem Tesařem na dozorování 
staveb v roce 2015 byla ZO odsouhlasena a starosta 
pan Ošecký byl zmocněn jejím  podpisem

 běžný účet obce k 31.12.2014 činí 11 227 417.- Kč 
a ZO rozhodlo převod 6 mil. na spoř.účet

 pozdravný dopis bývalých lipnických občanů všem 
občanům a zastupitelům obce

 zápis o volbě zástupců zákonných zástupců žáků ve 
školské radě – informace Mgr. Šimkové

 na vědomí dopis společnosti REVENGE,a.s. ve 
vztahu ke sběru starých oděvů – máme již pokryto 
firmou DIMATEX

 žádost sdružení ochrany přírody a krajiny 
DROSERA, Bublava 686 o dar na zajištění provozu 
stanice pro handicapované živočichy/přispíváme již 
osmý rok/ - odsouhlasen  jednohlasně dar 2 000.- Kč 

 žádost o dar  DDM Chodov, taneční  skupina   
ROCKENROLL  - odsouhlasen  jednohlasně dar     
2 000.-Kč 

 žádost o dar pro Středisko výchovné péče Karlovy 
Vary ,Myslbekova 4 ,36 001 Karlovy Vary –
odsouhlasen jednohlasně dar 2 000.- Kč

 žádost ŠAK Chodov o dar na rok 2015 –
odsouhlasen jednohlasně dar  5 000.- Kč

 nabídka na zhotovení odznaku obce – obec 
neprojevila zájem

 informace o jednání na FÚ Sokolov ve věci 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace č j. : 25300/2011 –
52, dne 16.12.2014, kterou podal ZO starosta obce 
pan Ošecký/viz protokol,  zpráva o daňové kontrole 
platební výměr/ 

 otázka volných obecních bytů v čp.57 a 182/11 – ZO 
souhlasí s návrhem bytové komise ze dne 7.1.2015, 
která záležitosti bytů čp.57 a 182/11 projednala a 
dostala zmocnění k dotažení do konce, po splnění 
všech stanovených podmínek



 návrh na nákup reklamních  předmětů  pro obec -  
ZO odsouhlasilo částku ve výši 80 000.-Kč 

 informace o sjednocení částky nájemného 
v obecních bytech na 25 Kč/m2 pravděpodobně od 
1.1.2016 

 mimořádná VH  Sokolovské vodárenské s.r.o. se 
bude konat 31.3.2015 a ZO pověřuje účastí na 
uvedené VH starostu obce pana Ošeckého, v případě 
že se nebude moci zúčastnit ,zastoupí ho 
místostarosta pan Choc

 partnerská smlouva s MAS Sokolovsko o.p.s. – ZO 
neodsouhlasilo a ukončilo činnost

 ČR – kniha se znaky měst a obcí celé republiky –
obec se nebude podílet na dalším vydání

 otázka dotazníku občanům  s vrácením do 31.1.2015 
– bude dopracován, vytištěn a distribuován tak, jak 
ZO rozhodlo

 lednice na sál bude pořízena – zodpovídá p.Picková   
 odsouhlasen kulturní plán na rok 2015
 5.2.2015 , v době od 8.00 do 12.00  výluka el. 

energie od čp.57 na Chodov
 permanentka ke vstupu do SC  do tomboly byla 

darována TJ Stará Chodovská
 pro rok 2015 a další roky navýšena cena balíčků pro 

důchodce na 300 Kč
 projednání návrhů věcných břemen a darovacích 

smluv na pozemky od KSÚ silnic, které přednesla 
tajemnice paní Picková

 záležitosti pronájmu kulturního sálu a předsálí pro 
domácí občany na svatby a rodinné oslavy/ viz 
stanovený ceník, který je přílohou zápisu/

 termíny svatebních obřadů pro rok 2015
 schválení nákupu scaneru s kopírkou do místní 

knihovny
 odsouhlasení pachtovní smlouvy s panem 

M.Kováčem, Černava 118,na pronájem p.p.č.487/1 
v k.ú. Vintířov u Sokolova , za účelem sekání trávy 
do 31.12.2020

16.února 2015 
 Kontrola usnesení z minulých zasedání.
 Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi 

zasedáními.
 Informace o činnosti MěPol.Chodov na 

katastru obce v roce 2014.
 Stav a průběh akcí pro rok 2015 a příprava PD 

a akcí pro další roky.
 Informace o předběžných výsledcích 

hospodaření obce a inventarizace majetku za 
rok 2014.
   Různé:

 zpráva o činnosti SDH v obci za rok 2014
 vyhodnocení dotazníkové akce, která byla vyhlášena 

v měsíci lednu 2015
 paní Střimelská seznámila přítomné s prací Kulturní 

komise od posledního zasedání a s přípravou MDŽ
 informace o hospodaření příspěvkových organizací 

obce za rok 2014 – MŠ a ZŠ Vintířov
 přítomní vzali na vědomí svodku Mě Pol. Chodov 

z měsíce ledna 2015
 návštěva zástupce firmy EUROGREN pana 

Krajčoviče, za účelem údržby fotbalových hřišť 
v roce 2015

 informace tajemnice paní Pickové  k přípravě a 
pořízení nové ÚPD obce, na níž se začalo pracovat 
již v roce 2013 tak, aby byla zpracována nejpozději 
v průběhu  2. poloviny roku 2015 a výzva starosty 
,aby uvedená záležitost byla brána vážně s účastí na 
veřejných projednávání, která jsou již svolávána

 informace o výsledcích zápisu do 1.ročníku místní 
ZŠ – celkem přišlo 19 dětí, dva budou zřejmě 
s odkladem a jeden je pětiletý a zde musí 
rozhodnout poradna, předpoklad pro 1. ročník 
2015/16  je 16 žáků

 Tokár Vilém , Vintířov 151, žádost o služební byt 
v čp.111 ze dne 27.1.2015 – souhlas za předpokladu, 
že jmenovaný bude respektovat stanovené podmínky 
jako je složení kauce a možnost bydlení pouze po 
dobu zaměstnání u obce / 7 zastupitelů pro, 2 proti /

 odsouhlasení smlouvy mezi obcí Vintířov, firmou 
Jirgl EP s.r.o. a firmou ABRI s.r.o., na poskytování 
komplexních služeb v oblasti energetiky a nákupu 
plynu pro obec do 31.12.2017

 2.3.2015 od 7.30 – 15.00 bude bez elektrického 
proudu firma AMT a domky na Chaloupkách

 žádost pana Zelenky Josefa, Vintířov 160 na 
vyřešení výronu podzemních vod u garáží pod 
zahrádkami na sídlišti, bude konzultováno v jarních 
měsících přímo na místě 

 sjednocení nájemného v obecních bytech od 
1.7.2015, energetické štítky budov a stav nových 
internetových stránek obce a průběh výběrového 
řízení na zpracovatele – informaci předal 
zastupitelům místostarosta pan Choc

 informace k odvodům za porušení rozpočtové kázně 
v roce 2011 – návštěva FÚ Sokolov a konzultace 
odvolacího dopisu

 žádost TJ Baník Vintířov o výměnu stávajícího 
plynového kotle na topení a ohřev  TUV v kabinách, 
který slouží již od roku 1994 a dle sdělení revizního 
technika je kotel na hranici únosnosti a revize na 
další období již z  jeho strany nebude z pohledu 
bezpečnosti provedena, dále je zde nutné provést 
stavební úpravy v koupelně a kabinách dětí – bude 
prověřeno a posouzeno na místě, poté se rozhodne o 
řešení

 odsouhlasen ceník a pravidla pronájmu za sál a 
předsálí, tento bude předám správcům sálu

 probrána otázka divočáků na sídlišti – pan Muchka 
připraví článek do březnového občasníku

 schválen bezúplatný převod částí pozemků  465/2 a 
475/22(16) v k.ú.Vintířov /parkoviště, cesta u 
Brožových/

 schváleno zrušení pevných telefonních linek 
352 668 479 a 352 672 317/sportovní centrum, 
knihovna/, tyto budou nahrazeny mobily

 neporušit větrolam ze smrků na p.p.č.512/1 –
připomínka pana Muchky

 připravit a odstupňovat pronájem nebytových prostor 
v obci



                                                 Výroční zpráva za rok 2014

                                Dle § 18, zákona č. 61/2006 Sb. o svobodném přístupu k informacím
                                                       
                                                         Obecní úřad  Vintířov  u Sokolova

   Zákon č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím nabyl účinnosti dne 1.12000 a byl novelizován zákonem 
č.61/2006. Na jeho základě je povinnost obce zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti 
v oblasti poskytování informací.
Zveřejňování informací provádí obec na své náklady. Poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je 
prováděno za úhradu.
Výši úhrady za poskytnutí informace stanoví vedoucí odboru dle sazebníku :

 fotokopie informace (strana A4 )  ……………. 2 ,- Kč
 tisk informace (strana A4) ……………………. 3 ,- Kč
 doručovací náklady: hodnota poštovného dle platného ceníku
 mzdové náklady ………………………………… 60,- Kč za každou započatou hodinu práce zaměstnance 

spojené s vyhledáním informace.

Mzdové náklady se uplatní až v případě, že vyhledávání informace bude 
trvat déle než 2 hodiny.

Překročí-li kalkulovaná výše částku 500,- Kč, je její výše před poskytnutím informace sdělena žadateli a informace je 
poskytnuta pouze s jeho výslovným souhlasem s výší úhrady. Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel 
v pokladně Obecního úřadu nebo bezhotovostní platbou na účet obce před podáním informace.
          Žádosti o poskytování informací na našem OÚ v roce 2014 byly opět vesměs ústní, některé prostřednictvím 
telekomunikačního zařízení, datovými schránkami nebo e-mailem. Na všechny bylo vždy zodpovězeno ihned nebo 
v zákonem stanovené lhůtě. Po žádném žadateli nebyla požadována úhrada. Žadatelům podávané informace byly zřejmě 
dostačující, protože v průběhu roku se neobjevila žádná písemná stížnost nebo žádost o doplňující informace ani stížnost 
na neplnění připomínek žadatele.
Informace, které byly v roce 2014 podány, byly v souladu se zákonem a nedošlo k poškození ve vztahu k ochraně 

osobnosti. Pracovníky OÚ nebyly poskytovány údaje stanovené v  § 7 – 11 zákona.
Výroční zpráva byla projednána Zastupitelstvem obce dne 19.1.2015, je zveřejněna na úředních tabulích obce a na 
internetových stránkách www.vintirov.cz

                                          Jiří Ošecký
Ve Vintířově dne 5. ledna 2015                                                                         starosta obce

                                          Vyhodnocení akcí za rok 2014 

  Zastupitelstvo obce rozhodlo na svém říjnovém zasedání 2013 a poté ještě doplnilo na dalších      
zasedáních, o investičních akcích pro rok 2014. Níže uvádím stav a průběh jednotlivých akcí.

1. Zakoupení pluhu na MULTICAR – 92 021 Kč.-. 
2. Výstavba chodníku na Starou Chodovskou – akce byla zahájena v dubnu 2014. Je v zámkové dlažbě tak, jak řeší 
projektová dokumentace. Z důvodu ceny se upustilo od živičného povrchu . Prováděla firma JML SOKOLOV s.r.o. 
.Akce byla  dokončena  v 06/2014 a náklady stavby činily včetně DPH 1 161 592 Kč. Stavba je zkolaudovaná a předaná 
do užívání. 
3. Oprava a rekonstrukce bytů v čp.72 – akce byla zahájena v měsíci únoru a spočívá ve výměně oken v areálu celé 
budovy, v modernizaci bytových jednotek a zhotovením nové bytové jednotky.  Stavbu prováděla firma LAJKA s.r.o. 
Kynšperk. Stavba byla  dokončena v 05/2014 nákladem 1 400 307.- Kč.
4. Regenerace zeleně/ošetření a dosázení stromů v parku a na sídlišti/ - celkový náklad 403 356.- Kč.
5. Oprava a úprava fasád obecních objektů v rámci údržby/čp.169,170 a místní tělocvična u MŠ
Bylo provedeno  ve stanoveném termínu a všechny objekty jsme převzali v závěru července. Rozsah  spočíval v očištění 
střech od mechu, vyčištění okapů a svodů, oprava a výměna parapetních plechů, opravy zateplení a nátěry fasád a 
v případě tělocvičny zateplení celého objektu. Akci realizovala firma LAJKA s.r.o. Kynšperk. Na náklady samotné MŠ 
bylo zrekonstruováno sociální zařízení a provedeny úpravy hlavního přívodu studené vody. Vše bylo provedeno 
nákladem 2 955 311.- Kč. 
6. Sportovní centrum nábytek a opravy, opravy na sále a na hřišti – 64 151.- Kč.



7. Dovybavení TS novou potřebnou technikou – náklady 600 300 Kč dotace z MŽP ČR
- jedná se o nákup  podvalníku za traktor a kontejnérů.
8. Nákup užitkového auta pro obec/výměna za hasičskou felícii/ - náklady 350 000  Kč
- vozidlo zakoupeno v měsíci 04/2014, jedná se o značku CITROEN a slouží pro potřeby obce.
9. Úprava  a doplnění zeleně v obci – vše podle zpracovaného projektu pana Tlamky, jehož realizace si vyžádala 
náklady 403 356.- Kč. Realizace byla dokončena v 11/ 2014 a provedla firma Rekultivace Chomutov.
10. Stavební úpravy části přízemí čp.57 na DM –  jedná se o úpravu dle zpracované dokumentace BP Ostrov s.r.o. ,kde 
investiční náklady činily 2 244 064.- Kč, akci provedla firma LAJKA s.r.o. Kynšperk . Předmětem stavebních oprav byly 
sanační úpravy celého vnitřku, který byl silně zvlhlý, nové  podlahy, kanalizační přípojky a stavební úpravy šatny a 
sociálních zařízení.
11. Stavební úpravy místností a zasedací místnosti OÚ – jedná se o stavební úpravy a vymalování kancelářských 
prostor, zasedací místnosti, chodeb Obecního úřadu a vybudování nových svodů kanalizace, akci prováděla firma 
LAJKA s.r.o. z Kynšperka, náklady na uvedenou akci byly 502 865.- Kč, realizace 04 – 09/2014.  
12.Úprava dětského hřiště mezi polyfunkčními domy a parkovištěm za čp.72  -  Vše dokončeno nákladem 50 066.-
Kč a na práci se převážně podílely obecní TS.
13. Nákup montované garáže na techniku pro údržbu fotbalových hřišť – garáž byla v průběhu července objednána 
u firmy TEKAZ Cheb a byla dodána i s montáží v závěru srpna. Základy pro garáž připravila do poloviny srpna obec, ve 
spolupráci s firmou LAJKA Kynšperk a mříže vyrobila firma RAJTURA. Celkové náklady s DPH činí 196 743.- Kč.
14. Oprava a rozšíření místního rozhlasu – ukončeno v 04/2014 nákladem 429 913.- Kč.
15.Vybudování nového vjezdu do budovy Výměníkové stanice – náklady dle nabídky činíly 324 771.- Kč. 
Zrealizovala firma LAJKA s.r.o. z Kynšperka v prosinci  2014.
16. Nátěr mantinelů na umělce na sídlišti – pro zachování delší trvanlivosti bylo  nutné uvedenou záležitost realizovat. 
Nabídkový rozpočet firmy POPELA s.r.o., Cheb činil  47 955.- Kč.
17. Přeložení cca 120 m dlažby na chodníku na Chodov – provedla firma LAJKA s.r.o., Kynšperk za nabídkovou cenu 
158 236.- Kč.
18. Názvy budov, reklamní nápisy , opravy na sále, opravy v hasičárně – provedla firma LAJKA s.r.o. z Kynšperka a 
POPELA  s.r.o. z Chebu celkem za 43 226.- Kč.

   Vše jsme  detailně probírali a dopracovávali  postupně na pravidelných kontrolních dnech , zasedáních ZO a při 
jednáních v komisích. Za rok 2014 se proinvestovalo na 18 dokončených akcích celkem 11 024 877.- Kč. Budeme 
připravovat PD na akce pro rok 2015 a další roky tak, jak jsou uvedeny v plánu obnovy vesnice a ZO odsouhlasí na svém 
prosincovém zasedání.
                                                                                                                                           Jiří Ošecký

             Vintířov 5.1.2015                                                                                       starosta obce

                                               Akce pro rok 2015

1. Příprava území pro výstavbu RD – 6.etapa – jedná se o prostor naproti již vybudované 5.etapě pod požární nádrží 
na místní vodárně, kde by mohlo vzniknout cca 14 - 16 parcel pro výstavbu RD. Po zkušenostech z výstavby 5.etapy 
navrhuji řádný geologický průzkum .Předpokládané náklady by měly činit cca 6 mil.Kč. V době 01 – 06/2015 zpracovat 
PD, 07-11/2015 vyřízení ÚŘ, stav.povolení a výběr zhotovitele, realizace stavby v závěru roku a v příštím roce 
dokončení do cca07/2016.
2. Výměna kanalizačních poklopů na místní komunikaci od čp.62 k čp.99 – jedná se o 30 ks stávajících poklopů, 
které  je zapotřebí z důvodu opotřebení vyměnit. Předpokládané náklady výměny včetně oprav komunikace by měly činit 
cca 150 tis. Kč. Započetí 05/2015 s ukončením nejpozději v počátku 07/2015.
3. Zhotovení elektrorozvaděče, který by napájel kulturní akce v místním parku – z úsporných důvodů bude využito 
již měřeného místa v místní ZŠ. Předpokládané náklady na zhotovení by měly činit cca 0.1 mil. Kč.
4. Oprava chodníku v prostoru vlečkového nadjezdu na Vřesovou/cca 40 m/ - předpokládané náklady v rámci údržby 
cca 0,1 mil. Kč. V rámci této akce upravit i chodník od čp.84/Ružbacký/ po čp.83/Vincencovi/.
5. Pomníky v obci dle zpracované dokumentace – jedná se o pomník padlých ve světových válkách, který by měl stát 
vedle budovy OÚ, dále o pomník na pozemku u výjezdu z obce, po levé straně směrem na Chodov. Původně měl celou 
záležitost realizovat Mikroregion Sokolov – východ v roce 2014 z dotace ROP severozápad, která nevyšla a PD nám byla 
vedením vrácena. Předpokládané náklady by měly být cca 400 tis.Kč. Realizace by měla proběhnout v 07-09/2015 
firmou restaurátora pana Pavlíka, který v současné době zpracovává cenovou nabídku. Stávající betonovou dlažbu kolem 
pomníku ,nahradit kamennou dlažbou a to i před budovou Obecního úřadu.
6. Zpomalovací retardéry na sídlišti – po projednání s policií ČR bude zpracována dokumentace v průběhu 01 –
03/2015 a realizace 05 – 06/2015. Zároveň s touto akcí nechat zpracovat aktualizovaný pasport místních komunikací a 
chodníků .Předpokládané náklady celkem cca do 200 tis. Kč. Záležitost nám zpracovává projektant pan Kohout 
z Ostrova.



7. Zefektivnění kamerového systému v obci – stávající kamerový systém je již podle debaty některých zastupitelů 
v měsíci říjnu, zastaralý. Ve vztahu k tomu, že dojde pravděpodobně ke změně obslužné firmy .Záležitost byla probrána 
s MěPol.Chodov a na zasedání ZO 19.1.2015 informoval o způsobu řešení pan Muchka. Realizace by se potom provedla 
po prozkoumání možností a stanovení hlídaných míst, v průběhu roku dle dohody. V rámci akce bude přenos signálu na 
dispečink MěPolicie Chodov.
8. Propojení požeráku na požární nádrži do dešťové kanalizace V a K K . Vary – vybudování šachty a propojení 
cca 50 m kanalizace do již vybudované šachty uvedené firmy – předpokládané náklady cca 0,3 mil. Kč. Realizace bude 
až na domluvě, protože při zkoumání jsme došli k tomu, že požerák netěsní a v okamžiku propojení do kanalizaci by 
došlo k vypuštění rybníka. Záležitost ještě budeme konzultovat.
9. Příprava 2.etapy chodníku na Starou Chodovskou – jedná se o část od závor ke křižovatce na Starou Chodovskou. 
Předpokládané náklady 0,6 mil. Kč - dát dohromady dokumentaci.
                                                                                                                                                         Jiří Ošecký
- začít zpracovávat dokumentaci na úpravu okolí požární nádrže na vodárně                            starosta obce

                                                                       Různé

            Přehled o uložení odpadu a tříděných složkách odpadu za období 2005 - 2014

Druh 
odpadu

rok 2005 
v tunách

rok 2006 
v tunách

rok 2007 
v tunách

rok 2008 
v tunách

rok 2009 
v tunách

rok 2010 
v tunách

rok 2011 
v tunách

rok 2012 
v tunách

rok 2013 
v tunách

rok 2014 
v tunách

Plasty 1,27 1,39 2,485 3,18 3,365 6,356 8,929 10,246 11,494 12,614

Sklo 2,67 3,07 2,759 5,2 6,279 6,735 10,203 9,367 9,995 9,536

Papír 2,61 2,93 3,385 5,056 6,418 11,356 14,953 15,87 17,508 16,889

Směsný
komunál

132,22 119,53 122,36 123,87 109,35 118,62 132,28 132,68 126,59 127,8

Objemný
(kontejnery)

342,06 384 363 258,58 387,9 188,42 81,320 79,22 57,6 69,68

Nápojový 
karton

0 0 0 0 0 0 0,239 0,258 0,521 0,53

Texil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,21

Smíšený komunální odpad
Náklady na svoz směsného komunálního odpadu od občanů v roce 2014 činily 325 tis. Kč a poplatek činí 480,-Kč 
občan/rok

Tříděný komunální odpad
Počty nádob na tříděný odpad: Plast 10 ks

                      Papír 10 ks
        Sklo 10 ks
        Nápojový karton 8 ks

                      Textilní materiál 2 ks

Náklady na tříděný odpad plně hradí obec. V roce 2014 to bylo 188 tis. Kč. a od EKO-KOMu jsme dostali zpět celkem 
105 tis.Kč.

V roce 2011 byla uzavřena smlouva s firmami ASEKOL, ELEKTROWIN a ELEKTROLAMP na sběr vysloužilých 
elektrospotřebičů. Tyto spotřebiče je možno bezplatně odevzdat vždy v provozní době ve sběrných místech obce. 

V 2. pol. roku 2014 jsme v obci zřídili 2ks kontejnerů na textilní materiály (u plynové stanice a u školní družiny)

Objemný odpad – velkokapacitní kontejnery (umístěny ve sběrných místech)
Náklady na objemný komunální odpad plně hradí obec. V roce 2014 to bylo 138 tis. Kč



Nebezpečný odpad 
Náklady na nebezpečný odpad činily v roce 2014 celkem 12 tis. Kč a taktéž je plně hradila obec. Odpad je svážen 2x 
ročně a to na jaře a na podzim.

Kompletní náklady na odpadové hospodářství: 316.600,- Kč
Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Z dotačního titulu jsme získali traktorový návěs - nosič kontejnerů a 2 ks kontejnerů na bioodpad.
Tyto kontejnery jsou umístěny ve sběrných místech tj. v areálu technických služeb č.p.111 a sběrně surovin č.p.186. 

Odkládejte do nich biologicky rozložitelný odpad (trávu, listí, větve, ovoce, zeleninu, hnůj, a jiné). Prosíme ukládejte 
pouze odpad tam určený, bez igelitových pytlů. Děkujeme.
Dále na těchto sběrných místech můžete ukládat taktéž kovový odpad.

Třiďte odpad, chráníte tak přírodu a své finance                                          Muchka Robert
                                                                                                                      odbor místního hospodářství     

                                           Problematika divokých prasat

K této problematice mohu uvést, že samozřejmě chápeme negativní ohlasy, stížnosti a obavy o zdraví občanů obce 
Vintířov, které jsou vedeny na adresu Obecního úřadu a Zastupitelstva obce, ovšem věřte, že ani nám to není lhostejné a 
v této problematice jsme udělali všechny možné kroky směřující k její nápravě. Avšak divoká zvěř není člověk a těžko jí 
něco zakážeme. Nikdo z nás není oprávněn vzít zbraň a tuto problematiku řešit odstřelem černé zvěře. Již v listopadu 
roku 2013, kdy se divoká prasata začala na sídlišti objevovat, jsem tuto záležitost řešil s Okresním mysliveckým spolkem 
v Sokolově, avšak neúspěšně. Proto došlo z naší strany k aplikaci tzv. ,,pachových ohradníků“. Jelikož na okolních polích 
byla zaseta kukuřice, divoká prasata se zdržovala tam, přemnožila se a po posečení kukuřice se přesunula za zdrojem 
potravy opět na naše sídliště. Proto jsme opět jednali s Okresním mysliveckým spolkem, kde nám bylo sděleno, abychom  
tuto problematiku řešili s majitelem honitby, což je myslivecké sdružení Nové Sedlo. S jejím hospodářem ing. 
Pomichalem byla tato záležitost opět projednána. Ovšem panovala obava střílet divokou zvěř v zastavěné části obce 
z důvodu bezpečnosti. Proto byla dne 4.11.2014 podána žádost na odbor životního prostředí v Sokolově o vydání 
zvláštního rozhodnutí k odstřelu této zvěře. Od všech vlastníků pozemků bylo schváleno, že se na jejich pozemcích zvěř 
smí odstřelit. Takto bylo vše předloženo mysliveckému sdružení Nové Sedlo, které začalo s odstřelem. Bylo dohodnuto, 
že každý odstřelený kus nám bude hlášen. Do dnešního dne bylo nahlášeno odstřelení 5 kusů. Z naší strany opět došlo 
k aplikaci pachových ohradníků, ovšem zdá se, že divoká prasata jsou již na toto imunní. Zkusili jsme oslovit i jiné 
myslivce, ovšem všude jsme se setkali se stejným problémem: toto není naše honitba, a proto tam střílet nesmíme. 
Všechny podklady k učiněným jednáním jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě. Myslivci se nadále snaží tuto situaci řešit, 
Obec Vintířov zváží uplatnění škod vzniklých na veřejném prostranství a Vás občany žádáme, abyste zvěř nekrmili a 
dbali jste na svědomité ukládání odpadu do nádob na směsný komunální odpad a ne vedle nich což se bohužel, také 
stává. 

Muchka Robert
                             odboru místního hospodářství

Vyhodnocení dotazníku – „STRATEGIE ROZVOJE OBCE VINTÍŘOV V LETECH 2015 – 2018

V úterý , 3.2.2015, provedli členové Zastupitelstva obce pánové Ošecký, Muchka a Choc, společně s tajemnicí paní 
Pickovou, vyhodnocení výše uvedeného dotazníku, který byl odsouhlasen Zastupitelstvem obce na lednovém zasedání. 
Celkem bylo vydáno do rodin 428 dotazníků a vrátilo se nám ve stanoveném termínu      125 dotazníků, což představuje 
29,2%. Paní Picková provedla sestavení výsledků do tabulek podle věkových skupin, vzdělání a poté ještě průměr 
jednotlivých oblastí hodnocení. Dále bylo soustředěno cca 90 připomínek občanů k jednotlivým oblastem, které budou 
určitě využívány pro práci Zastupitelstva obce a o ty dlouhodobější by měl být doplněn i již aktualizovaný plán rozvoje 
obce. Za snahu o vyplnění dotazníků děkujeme všem, kteří je do naší urny v suterénu OÚ vhodili. Zvláštní poděkování 
patří těm, kteří se podepsali i přesto, že akce byla anonymní. Šlo nám zejména o to, abychom jako zastupitelé rozhodli o 
některých klíčových věcech jako je výstavba rozhledny na vodárně, pořádek v obci , funkčnost úředních desek, 
webových stránek, Vintířovského občasníku a jiných oblastí a otázek. Podrobné výsledky zveřejníme na stránkách obce a 
na úředních deskách. Ještě jednou děkujeme všem, kteří se podíleli na poměrně úspěšné akci, ze které jsme získali cenné 
poznatky pro další práci.      
                                                                                                                                       Jiří Ošecký 
                                                                                                                                       starosta obce



Dotazníky – Strategie rozvoje obce Vintířov v letech 2015-2018

Celkový počet rozdaných dotazníků 428 ks, celkový počet vybraných dotazníků 125 ks. Celkově účastníků v šetření 
29,2%.

Počty odevzdaných dotazníků dle věkových skupin obyvatel

         Ostatní obyvatelé neuvedli věk nebo pohlaví.

Počet odevzdaných dotazníků dle vzdělání

         Ostatní obyvatelé neuváděli vzdělání.

Vyhodnocení celkové
  

Oblast hodnocení 18-30 31-40 41-50 51-63 Od 63 Bez 
udání 
věku

Celkový 
průměr

Opravy místních komunikací

(silnice, chodníky, parkování...)

1,62 1,81 1,96 1,86 1,70 1,38 1,72

Opravy veřejných budov

(OÚ, školka, ZŠ, hasičárna, sportovní 
centrum a knihovna )

1,88 2,56 2,21 2,24 2,42 2,14 2,24

Investice do veřejných
prostranství (osvětlení, zeleň,
lavičky, lesopark, lipnický hřbitov...)

1,5 2,07 1,88 1,86 2,04 1,71 1,84

Zlepšení dopravní
obslužnosti 

1,93 2,04 1,77 2,19 2,36 1,50 1,97

Bezpečnost provozu na
průtahu obcí (kruhový objezd u 
sportovního centra, údržba přechodů)

1,63 1,65 1,87 1,52 1,88 2,00 1,76

Podpora životního prostředí
(třídění odpadů, ochrana
životního prostředí)

1,25 1,78 1,57 1,43 1,22 2,11 1,56

Péče o sakrální stavby

(kaplička)

2,25 2,54 2,57 2,33 2,38 2,17 2,37

Podpora zaměstnanosti a             
vznik pracovních míst            
(podpora podnikání )

1,68 1,48 1,43 1,57 1,42 1,57 1,53

Podpora školských zařízení              
MŠ a ZŠ

1,44 1,24 1,50 1,43 1,57 1,50 1,45

Věková skupina Muži Ženy Celkem 
18-30 let 4 10 14
31-40 let 12 9 21
41-50 let 10 10 20
51-63 let 14 7 21
Od 63 let 11 11 22

Věková skupina Základní 
vzdělání

Středoškolské 
vzdělání

Vysokoškolské 
vzdělání 

Celkem 

18-30 let 1 11 1 13
31-40 let 6 19 0 25
41-50 let 0 20 1 21
51-63 let 7 12 1 20
Od 63 let 18 8 0 26
Bez udání věku 0 8 0 8



Podpora kultury                          
(společenské akce, divadlo,
výstavy, dětské akce)

1,19 1,42 1,73 1,42 1,90 1,71 1,56

Podpora sportovních aktivit
(sportovní hřiště, dětská hřiště,
rekreační sport, cvičení)

1,44 1,77 1,65 1,50 1,76 1,71 1,64

Činnost místní knihovny

(provoz, nabídka knih)

1,75 2,04 2,05 1,81 2,25 2,00 1,98

Rozvoj cestovního ruchu
(cyklostezky, rozhledna, naučné a 
procházkové stezky)

1,31 1,76 1,91 1,62 1,67 2,14 1,74

Požární nádrž na vodárně (lavičky, 
odpočinková místa,
zarybnění a rybolov)

1,44 1,77 2,04 2,10 1,83 1,71 1,82

Podpora místních spolků
(hasiči, TJ Baník kopaná a stolní tenis)

1,44 2,00 2,09 1,76 1,77 1,86 1,82

1. Informují Vás dostatečně nástěnky, webové stránky a zpravodaj o dění v obci?

ANO - 105 NE - 5 NEVÍM - 11

2. Jak hodnotíte péči o čistotu obce

VYHOVUJÍCÍ - 81 DOSTATEČNÁ - 34         NEDOSTATEČNÁ - 4

3.   Považujete výstavbu rozhledny na místní vodárně, severozápadně od vodojemu, v obci Vintířov za vhodnou?

              ANO - 71                                       NE - 37                                       NEVÍM – 16

Informace k územnímu plánu obce

Vážení občané

V současné době je pro obec Vintířov zpracováván nový územní plán ve fázi doručení návrhu územního 
plánu. Do 23. března 2015 můžou všichni občané podat písemné připomínky. Prosím, porovnejte si současné 
i budoucí využití vašich nemovitostí s navrhovaným využitím stanoveným tímto územním plánem. Dokument 
bude po schválení minimálně 10 let platný a jakékoli změny lze povolit pouze změnou územního plánu, která, 
pokud je vyvolaná žadatelem, bude tímto žadatelem i hrazena. Pokud budete mít jakékoli dotazy či budete 
chtít prověřit svoji nemovitost, obraťte se na OÚ , p. Picková, tel. 3526658416, rádi Vám pomůžeme. Návrh 
Územního plánu Vintířov je vyvěšen na http://vintirov.cz/uzemniplan/ nebo v kanceláři č.6 obecního úřadu.

                                                     Základní škola

Informativní schůzka v MŠ
Dne 7. 1. 2015 proběhla v prostorách MŠ informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků. V úvodu pohovořila paní 
ředitelka Štafková o aktivitách předškoláčků, které v MŠ vykonávají v rámci přípravy na školu. Poté byli rodiče 
informováni ředitelkou ZŠ o připravovaném zápisu do 1. třídy a dni otevřených dveří. Jako budoucí učitelka 1. třídy jsem 
rodiče seznámila s genetickou metodou výuky prvopočátečního čtení, která se na naší škole již v minulých letech velmi 
osvědčila.
Děkuji za účast všem rodičům, kteří svou přítomností projevili zájem o budování spolupráce mezi rodinou a školou. 

                                                                                                                                                   Nina Kačírová



Den otevřených dveří
V polovině ledna se uskutečnil „Den otevřených dveří“. Rodiče našich žáků i budoucích prvňáčků měli možnost si 
budovy školy prohlédnout a sledovat výuku v jednotlivých třídách. Škola byla otevřená od 8.00 do 16.00, přišlo se 
podívat 36 rodičů.
                                                                                                                                             Mgr. Monika Kindlová

Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ
Dne 28.1.2015 se konal zápis žáků do 1. ročníku.
Celkem bylo zapsáno 18 žáků. Doposud nebyl podán žádný návrh na odklad povinné školní docházky. Na naše budoucí 
prvňáčky se moc těšíme dne 1.září 2015.
                                                                                                                                             Mgr. Marcela Kokešová, ŘŠ

Bruslení –  SOKOLOV
V den, kdy dostávají děti pololetní vysvědčení čekalo žáky ZŠ Vintířov  bruslení na zimním stadionu v Sokolově. Pod 
vedením  asistentek, učitelky a naší skvělé paní ředitelky, vyjela část dětí,  někteří úplně poprvé, na led. Nejtěžší bylo 
převlékání a zavazování tkaniček. Doprovázel nás i tatínek jedné žákyně, který se aktivně věnuje hokeji . Děti, které již 
mají bruslení v malíčku, s ním na ledě po krátkém rozehřátí  hrály hokej. Vzal s sebou i velké hokejky, puk a zápas mohl 
začít. Na ledě se některé děti cítily už jako ryba ve vodě. Jiné zdokonalovaly své bruslařské dovednosti a na své si přišli i 
bruslaři začátečníci. Vše co se naučili si mohou vyzkoušet i o některých víkendech, kdy je možnost veřejného bruslení. 
Pro velký úspěch vyrážíme v pátek 27.2. opět  do Sokolova a doufáme, že se děti pořádně vydovádí a budou bohatší o 
nové zážitky.
                                                                                                                                              Zpracoval: Drofová Jitka

2.2.2015 se žáci a žákyně 5. ročníku společně 
s nadšenými zájemci  o historii z řad třeťáků 
vypravili do Muzea Sokolov na tematickou 
výstavu věnovanou „Nuceným pracím“         za 
dob 2.světové války.
Poutavé vypravování  průvodce plné detailů, 
zajímavostí a pikantností,  vlastních  rodinných 
životních zkušeností a zážitků nás zcela pohltilo  a 
vtáhlo do této neveselé   pochmurné doby.
I když je to téma neveselé, historie našeho státu  a 
našeho regionu se přímo  dotýká…
Za kolektiv „výpravy po stopách naší historie“                                                                          

                                             Simona Chaloupková, DiS.

27.2.2015 jsme se vypravili opět do Muzea 
Sokolov, tentokrát byli členy a členkami výpravy žáci 
a žákyně napříč 1.-5. ročníkem. Muzeem nás doprovodil 
„Permoník Pepa.“ Někteří zavítali do muzea vůbec 
poprvé, ale zcela jistě ne naposledy…
Více                                              
na:http://www.omks.cz/cz/vypis.php?typ=html&id=249
Za „výpravu do muzea“ Simona Chaloupková, DiS.                                       
  

26.2.2015 jsme v kolektivu 3. ročníku v rámci etické výchovy a prevence cíleně a systematicky pracovali 
s panem Staňkem ze Střediska prevence kriminality.
Pan Staněk dlouhodobě pracuje se žáky a žákyněmi v rámci pravidelných komponovaných pořadů a se školní 
metodičkou prevence, případně i s rodiči,  spolupracuje  prostřednictvím  konzultací   a osobní intervence při řešení 
konkrétních  rizikových jevů ve škole.
http://www.mestochodov.cz/bezpecnost/mestska-policie/prevence/
Školní metodička prevence, Simona Chaloupková, DiS.
                                                                                                                                                                                                               

Dopravní výchova
Dům dětí a mládeže Sokolov připravil dne 19. 2. 2015 další výuku pro 4. a5. třídu dle Tematického plánu Ministerstva 
Dopravy.                                                                                                                                                                                                      
Výuka se týkala testu z PSP (využití interaktivní tabule) jízdy na DDH dle PSP, jízdy zručnosti a v páté třídě, po úspěšně 
vykonané zkoušce, získání průkazu cyklisty.
Pro nepřízeň počasí využily děti cyklotrenažéry v budově DDM.                                                  Jana Plechatová



Sportovní soutěže
„Vintířovští nám vybrali všechny medaile!“ Tuto větu jsme zaslechli po našem úspěšném „tažení“ na Přebory ve skoku 
přes švihadlo a šplhu po tyči, které se konaly v tělocvičně 2. ZŠ v Chodově a které pořádal Dům dětí a mládeže Chodov.
Kromě nás se jich zúčastnili ještě žáci všech ZŠ z Chodova. V přeskoku přes švihadlo by se to dalo „s troškou nadsázky“ 
opravdu vyjádřit slovy: „PŘIŠLI, SKÁKALI, ZVÍTĚZILI, ODEŠLI“. V kategorii 1. tříd zvítězila Terezka Krausová, 
v kategorii 2. a 3. ročníků si za dívky odnesla medaili za 1. místo Terezka Kotová, za 2. místo Kačka Vitnerová a 
v chlapcích zvítězil Jiřík Nesměrák. Čtrnáct dní poté jsme šli zkusit „získat“ nějakou tu medaili i na Přebor ve šplhu po 
tyči. A … povedlo se. V kategorii 2. ročníků získala stříbrnou medaili Kačka Vitnerová a bronzovou Nikolka 
Szencziová. V kategorii 3. ročníků si odnesla stříbrnou medaili Viktorka Čejková a bronzovou Terezka Kotová. Velká 
pochvala však patří i těm, kteří sice žádnou medaili nezískali, ale svým sportovním výkonem skvěle reprezentovali naší 
školu. Moc gratulujeme a velice děkujeme. 

                   Za ZŠ Vintířov Mottlová Klára

Plánované akce ZŠ Vintířov
V březnu 2015 se uskuteční školní kolo recitační soutěže. 
Žáci budou soutěžit ve dvou kategoriích I.   2. – 3. ročník
                                                                 II.  4. – 5. ročník
Nejúspěšnější recitátoři postoupí do okresního kola, které proběhne dne 20.3.2015
v Domě dětí a mládeže v Sokolově. 

                                                                                                                                    Mgr. Marcela Kokešová, ŘŠ

                                                  Zájezdy obce 2015

ZOO DVŮR KRÁLOVÉ
sobota 20.června 2015

ZOO Dvůr Králové patří k nejznámějším a 
nejkrásnějším zoologickým zahradám u nás. Nachází se 
v malebném podhůří Krkonoš a její různorodý terén 
dotváří atmosféru divoké přírody. Domov tu získalo 
téměř dva a půl tisíce živočichů, kteří mají původ 
v dalekých zemích a na mnoha kontinentech světa. 
Nachází se zde největší kolekce afrických zvířat 
v Evropě. Posláním a povinností každé moderní zoo, 
tedy i ZOO Dvůr Králové je podílet se na záchraně 
ohroženích druhů zvířat, jimž hrozí vyhubení a zároveň 
poskytnout návštěvníkům poučení a odpočinek. 
   

Program :

sobota 20.června 2015

5.45 přistavení autobusu

6.00 odjezd z Vintířova

11.00 Dvůr Králové volná prohlídka ZOO 
včetně jízdy Safaribusem

15.00 odjezd ze Dvora Králové

20.00 příjezd do Vintířova

V ceně zájezdů je zahrnuta doprava, vstupné, pojištění, 
průvodcovské služby. V případě zájezdu do jižních 
Čech, také polopenze. 

JIŽNÍ ČECHY
třídenní zájezd 2015

Kraj svou krásou překvapí každého návštěvníka. Kdo 
přijede za historickými památkami pochopí, jak 
osvícené a bohaté musely být šlechtické rody a jak 
vynikající umělci a řemeslníci zde žili. Zanechali zde 
nespočet památek – starobylá města, renezanční zámky, 
kláštery i zajímavé technické stavby. Jen část tohoto 
bohatství lze navštívit během našeho výletu. 
Prohlédneme si Český Krumlov s nádherným zámkem, 
klášter ve Vyšším Brodě, nejvýše položený hrad Vítkův 
kámen s krásnou vyhlídkou do Čech a Bavorska a 
z nových staveb pak přehradu Lipno a zajímavou Cestu 
korunami stromů.

Program : 

sobota 26.září 2015

6.45 přistavení autobusu

7.00 odjezd z Vintířova

11.30 České Budějovice, polední přestávka

14.30 Český Krumlov, prohlídka zámku

17.00 Vyšší Brod, ubytování

neděle 27.září 2015

9.30 Lipno, Cesta korunami stromů

14.00 Vítkův kámen

15.30 Čertova stěna

17.00 Vyšší Brod

pondělí 28.září 2015

10.00 Vyšší Brod, prohlídka kláštera

12.30 České Budějovice, polední přestávka

18.00 Návrat do Vintířova



Zpráva o činnosti SDH a JSDHO Vintířov v roce 2014

Činnost SDH Vintířov
Sbor dobrovolných hasičů obce Vintířov čítal ke konci roku 2014 celkem 20 členů dospělých a 8 mladých hasičů. 
Kroužek mladých hasičů probíhá pravidelně každý čtvrtek od 17 do 18 hodin v hasičské zbrojnici. Co se týče činnosti 
sboru, tak jsme se věnovali pořádání či spolupořádání těchto kulturních akcí: pálení čarodějnic, stavění máje, lampionový 
průvod, kácení máje, dětský den, den otevřených dveří hasičské zbrojnice, rockfest Vintířov, pohádkový les, hornický 
den, zpívání pod vánočním stromkem. Zúčastnili jsme se oslav města Chodova a založení hasičských sborů ve městech 
Horní Slavkov a Chodov.  Bohužel se setkáváme s nařčením, že nedržíme tradici kácení máje, průvodu obcí, zábav atd. 
Musím podotknout, že naopak se pouze hasiči (již mnoho let) snaží tuto tradici udržet i když s omezením. Tradiční Máje 
spočívají v tom, že mladí muži z vesnice stavějí Máj, poté jí do dalšího rána hlídají, aby jim ji někdo z okolních vesnic 
neskácel. Při kácení chodí do průvodu tančit s dívkami z obce a je to pro ně něco jako čest. A realita u nás? Spousta 
zdatných mladíků přihlíží, jak pracně pár hasičů staví májku, aniž by alespoň nabídli pomoc. V roce 2014 se dokonce pár 
mladíků z naší obce pokusilo vintířovskou májku podříznout. Asi v domnění, že udělají hasičům ostudu a přidělají práci. 
Ne, ostudu udělali pouze sami sobě, protože májka není hasičů, ale je to chlouba a čest celé naší obce. Průvod? Ano, ale 
s kým? Lidé nemají zájem do průvodu chodit tančit. A přemlouvat je, to nelze. Tradiční Máje nejsou záležitostí hasičů, 
ale nás všech. Takže asi tolik, k tradicím.     

Činnost JSDH Vintířov
Jednotka SDH Vintířov měla v roce 2014 celkem 15 členů, z toho velitele jednotky, 4 velitele družstva, 4 strojníky a 6 

hasičů. Všichni velitelé, strojníci včetně 10 nositelů DT mají platná osvědčení, probíhají u nich pravidelné lékařské 
prohlídky a přezkoušení z odborné způsobilosti. Celý rok taktéž probíhala dle ročního plánu odborná příprava všech 
členů jednotky. Školení jednotky probíhá u nás na zbrojnici a také u HZS KVK ÚO Sokolov a u kolegů v Chodově.  
Mimo tuto činnost se jednotka věnovala tělesné přípravě, údržbě techniky a věcných prostředků. V zimním období se 
strojníci s technikou podíleli na údržbě komunikací v obci. 
Technika u jednotky je plně akceschopná, moderní a vyhovující. Všichni členové zásahové jednotky mají přiděleny 
vyhovující osobní ochranné prostředky.

Zásahy JSDH Vintířov
V uplynulém roce jednotka zasahovala celkem u 9 událostí: jednalo se 3x o technickou pomoc, 2x požáry, 3x o 
prověřovací cvičení a 1x o pátrání po osobě. Konkrétně to byly tyto události:
 28. května: cvičení. Zřízení evakuačního centra v Chodově. Požár čerpadla SUAS, 
 12. července: TP odstranění nebezpečných porostů z důvodu silného větru
 29. července: požár osobního automobilu ve Vintířově
 31. července: cvičení dekontaminace osob. Dětský tábor Rotava
 6. srpna: požár lesního porostu na vodárně
 25. září: pátrání po osobě
 16.října: TP zřízení evakuačního centra v Chodově. Jednalo se o požár výškové budovy
 17. listopadu: cvičení ARCHA 2014
 3. prosince: TP- snesení pacienta z 1.patra panelového domu a předání ZS

Chceš být i Ty dobrovolným hasičem? Přijď mezi nás, každou sobotu od 14 hodin.

Muchka Robert
                                                                                 velitel JSDH Vintířov



                                                                            Ze sportu v obci

STOLNÍ TENIS
Oddíl stolního tenisu je v současné době ve druhé polovině okresního přeboru. Zde si doposud vybudoval pěkné 3. místo. 
Pro letošní sezónu jsme sestavili jeden tým, kde střídavě nastupují i naši mladí borci. V oblasti našeho a Plzeňského kraje 
jsme odehráli s dětmi několik turnajů, ze kterých jsme si přivezli i nějakou medaili.

Mile nás překvapil náš nejmladší hráč Pepík Ludrovský, který v naší herně získal bronzovou medaili ve dvouhře 
jednotlivců, zlatou medaili ve čtyřhře chlapců a další zlatou ve smíšené čtyřhře. Za dospělé bych rád pochválil Jiřího 
Leňku za kvalitní výkony v soutěži, které nám přináší tolik potřebné body.

Příznivce našeho sportu bychom rádi pozvali na dva bodovací turnaje, které se odehrají v naší herně a to dne 12. 4. 2015 
a dne 
8. 5. 2015.

Za oddíl stolního tenisu
Zdeněk Kraka

Fotbal 
Dne 28. 3. 2015 se uskuteční v tělocvičně místní mateřské školy fotbalový turnaj mladších žáků O pohár starosty obce 
Vintířov. Turnaje se zúčastní čtyři pozvaná mužstva, včetně našich mladších žáků. Začátek turnaje je plánován na 10 00 

hodin.
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