prosinec 2017
Ze zasedání Zastupitelstva obce Vintířov

















9. říjen 2017
Kontrola usnesení z minulých zasedání
Zastupitelstva obce Vintířov.
Informace starosty obce o práci ZO a OÚ mezi
zasedáními.
Stav a průběh akcí pro rok 2017, příprava akcí na rok
2018 a další roky.
Informace o přípravě kulturních akcí na měsíce
10 – 12/2017.
Nákup víceúčelového dopravního automobilu pro
místní jednotku SDH a projednání výsledků
výběrového řízení.
Zprávy o činnosti MěPol.Chodov na katastru obce za
08 a 09/2017.
Informace o stavu přípravy voleb do P ČR ve dnech
20. a 21.10.2017.
Různé:
6. etapa výstavby RD – informace paní Pickové o
zahájení prodeje pozemků v již zkolaudovaném
území a vylosování náhradníků na odřeknuté
pozemky dne 4.10.2017
pronájem restaurace U KAHANU dotáhnout dle
návrhů ze dne 14.7.2017 a 31.7.2017 a pracovat
s dosavadním zájemce o pronájem
informace o výměně vedoucích funkcionářů na
úseku Krajské policie ČR – do funkce ředitele
nastoupil plk. Petr Macháček, z ÚO Sokolov a na
jeho místo do Sokolova nastoupil plk. Martin Götzl
otázka programu RESTART pro roky 2017 – 19, do
vzdělávání, výzkumu a balneologie, výstavby silnice
D6, dopravní infrastruktury, zdravotnictví a letiště,
pro kraj Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský
bude celkem vyčleněno 42 miliard Kč
pošta PARTNER - informace České pošty
o vyvěšení letáku dne 24.7.2017, s nabídkou

č. 99














možnosti provozování pošty PARTNER v obci
Vintířov trvá
pronájem uvolněného obecního bytu v čp. 24
– bytová komise rozhodla na svém jednání dne
9.10.2017 přidělit uvedený byt paní Evě Bláhové,
Vintířov 173 - ZO nemá námitek a souhlasí
rozpočtové změny, předložené tajemnicí paní
Pickovou – ZO souhlasí
informace starosty o dosavadních uchazečích o byty
v čp.179
do usnesení ze zasedání ZO dát záležitosti kolem DA
pro SDH a dále pan Muchka podal informaci
o nabídce prodeje hasičského auta AVIA
práce na bourání čp.54 od firmy Gaži – bude
započato až bude demoliční výměr na uvedený
objekt
k žádosti pana O.Kůse, Chranišov 30 a D.Pádra,
Habartov, Luční 831, ve vztahu k nabídce prodeje
pozemku obci Vintířov na p.p.č.475/1 v k.ú.Vintířov
u Sokolova, o celkové výměře cca 4 ha, se vyjádřil
starosta obce pan Ošecký, který byl pověřen ZO se
jmenovanými jednat, jednání s nimi proběhlo
9.10.2017 v 9.00 kde byl předložen soudní odhad na
uvedené pozemky, který při diskuzi zastupitelů není
výhodný pro obec, představu projedná s majiteli
starosta, v závěru diskuze bylo i nastíněno, že
o pozemek požádají bývalí skuteční vlastníci, kteří
tento pozemek vlastnili před rokem 1948 – ZO
prozatím v této záležitosti nepřijalo konečné
usnesení
žádost pana Šteleně, Vintířov 211 o odkoupení části
p.p.č.16/1 o výměře 112 m2 jedná se o posunutí
plotu na úroveň stávajícího obrubníku po délce celé
parcely – ZO nemá námitek
MŠ Vintířov – žádost o povolení výjimky z počtu
dětí v 1.třídě – 28 dětí /původně 26/, v 2.třídě – 28
dětí/původně 26/ – kapacita MŠ je 60 dětí – ZO
nemá námitek a jednohlasně souhlasí
žádost pana Davida Sedláře, Vintířov 174, ve vztahu
změny smlouvy na prodej pozemku pro RD na
6.etapě/doplnění podílu na družku jmenovaného
p. Vaculovičovou - ZO nemá námitek




























žádost pana Vladimíra Bláhy, Svatava – Podlesí 460,
o odprodej pozemku na němž stojí garáž, jejíž je
vlastníkem/jedná se pozemek na p.p.č.73,15,
o výměře 22 m2, jehož vlastníkem je obec Vintířov/
- ZO nemá námitek a tajemnice vyvěsí tento záměr
na ÚD obce
MUDr.Fegová Bohumila, Vintířov 169, dává
výpověď pronájmu části nebytových prostor
v čp.169 k datu 31.12.2017, z důvodu odchodu
jmenované do starobního důchodu – ZO bere na
vědomí a starosta podal stručnou informaci k možné
náhradě, která se rýsuje až k 1.3.2018
informace starosty o nabídce vzdělávání zastupitelů
s názvem „Zastupitel v kurzu“
informace starosty o průběhu zasedání Rady
mikroregionu Sokolov – východ dne 21.9.2017
v Chodově
informace starosty o převzetí ocenění obce Vintířov
od firmy Elektrowin, s oceněním 10 tis. Kč pro
rozpočet obce, za 2.místo ve sběru elektrospotřebičů
v roce 2016, v kategorii obcí nad 1 000 obyvatel
v Karlovarském kraji
udělení ředitelského volna v ZŠ Vintířov, na den
29.9.2017
zapůjčení kroniky a fotodokumentace obce
Karlovarskému kraji, odboru kultury, pro potřeby
hodnocení kroniky a kronikářů obcí KK, předání
pozvánky paní Svobodové na setkání kronikářů KK
dne 23.11.2017 ,v galerii Sv.Vavřince v Chodově od
9.30
odvoz NO z obce se uskuteční ve čtvrtek,
12.10.2017, prostřednictvím firmy Sokolovská
skládková s.r.o. z obvyklých míst v obci
informace o pravidelné návštěvě KB Chodov, dne
2.10.2017, ve vztahu k vedení účtu BÚ obce a úspor,
které
jsou
vloženy
do
cenných
papírů
konzervativních fondů – ZO nemá námitek proti
tomuto záměru a zúřadováním pověřuje předsedu FV
a starostu obce s tím, že budou poptány i další
finanční ústavy
usnesení o vkladu vodohospodářského majetku na
6.etapě výstavby RD do majetku společnosti
Sokolovská vodárenská s.r.o.
změna firmy na deratizaci – k 31.12.2017 bude
podána výpověď stávající firmě pana Pitry a ZO
souhlasí s tím aby tuto činnost prováděla domácí
firma pana Horáčka
Geberth Radim – práce v provozovně holičství u své
matky v čp.67 – ZO nemá námitek a souhlasí
příspěvek na maturitní ples 500.- Kč – Chocová
Darina a Nesměráková – ZO nemá námitek
výběrová řízení na stavbu plotu hřiště u čp.24 –
bude připraveno na pondělí 16.10.2017
pronájem části ZS čp.169 po paní Popelkové byl ZO
schválen /jediným žadatelem byla MVDr. Gabriela
Novotná/ - ZO pověřilo starostu, místostarostu, pana
Muchku a paní Pickovou jednáním s novou
nájemnicí v záležitostech dešťových vod a dalších
otázek, aby byly před podpisem smlouvy dořešeny
školní řád MŠ ze dne 1.9.2017 na vědomí pro ZO
rozpočet na rok 2018 – návrh o 4 mil. navýšen
v daňových příjmech – viz predikce daní
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poděkování za dar ve výši 2 000.- Kč - hokejový
klub „Dračice Karlovy Vary“
ZO Vintířov bere na vědomí změnu ÚP č.1, která je
vyvěšena na úřední desce obce
připomínka některých zastupitelů na cestu za
výměníkovou stanici – bude prodiskutováno na
místě a domluven rozsah úprav
vedena diskuze kolem cen pozemků v obci, kde
bychom se měli v budoucnu zabývat nějakou
cenovou mapou nebo jiným opatřením, které by
napomohlo jednoduššímu řešení
další zasedání ZO bude ve středu 15.11.2017
a poslední rozšířené zasedání bude 15.12.2017 na
OÚ a poté na LIAPORU Vintířov
15. listopad 2017
Kontrola usnesení z minulých zasedání
Zastupitelstva obce Vintířov
Informace starosty obce o práci ZO a OÚ mezi
zasedáními.
Výsledky říjnových voleb do PS PČR v obci
Vintířov.
Stav a průběh akcí pro rok 2017, příprava akcí na rok
2018 a další roky.
Projednání rozboru hospodaření za 01 - 09/2017,
návrh rozpočtu na rok 2018.
Plán kulturních akcí na měsíce 11 – 12/2017, plán
kulturních akcí na rok 2018.
Plán starosty obce k inventarizaci majetku obce
k 31.12.2017.
Různé:
informace o práci MěPolicie Chodov v obci za měsíc
říjen 2016 – viz svodka u materiálů pro zasedání
informace o setkání s velitelem MěPol.Chodov
a zástupců obce na našem OÚ dne 2.11.2017
informace o VH Sokolovské skládkové s.r.o., která
se konala dne 19.10.2017
žádost o uzavření MŠ Vintířov na 27.12. až
29.12.2017 z organizačních důvodů – ZO nemá
námitek a bere na vědomí, předložen i souhlas rodičů
účast starosty obce pana Jiřího Ošeckého na VH
VSMOS a Sokolovské vodárenské s.r.o. dne
15.12.2017 na Březové, v případě že nebude moci,
nahradí jej místostarosta pan Marek Choc
žádosti o sponzorský dar – DROSERA Bublava,
Svaz postižených civilizačními chorobami SokolovZO souhlasí se 2 000,- Kč pro každého uvedeného
žadatele, kterým každoročně přispíváme – ZO
jednohlasně souhlasí
termíny svateb pro rok 2018/Chodov, Vintířov –
období 01 – 09/2018 - ZO jednohlasně souhlasí
24.11.2017
vyjde
Sokolovský
deník
s
vánoční přílohou o Vintířovu
chodník od čp.74 až 83 a otázka přeložení celého
chodníku / viz připomínky pan Češka/
další zasedání ZO bude 15.12.2017, rozšířené o
pozvané hosty z okolních firem, příspěvkových
organizací obce a dalších pozvaných - místo konání
je firma Liapor - jídelna
žádost pana L. Svatoše o pokácení 4 ks stromů na
soukromém pozemku – po místním šetření na místě
ZO souhlasí

























13.11.2017 proběhla kontrola našeho OÚ ze strany
VZP a s výsledky budeme seznámeni po zpracování
protokolu
ZO potvrzuje pro práci ve školské radě místní ZŠ,
paní Jitku Střimelskou a Marka Choce
žádost SVJ 154-155 o pokácení bříz u objektu – ZO
souhlasí po místním šetření pouze se 2 ks a ostatní
budou zachovány
jednoměsíční sleva nájmu ve SC, z důvodu
dovolených /Každoročně poskytováno/
– ZO
souhlasí /hlasování 7 pro, 4 se zdrželi/
víceúčelové DA pro jednotku SDH a jeho dodávka
dne 24.11.2017, vše za dotační prostředky kraje a
státu
předložení rozpočtových změn č.6, které připravila
ekonomka obce paní Šubrtová, přednesla na zasedání
tajemnice paní Picková a jsou přílohou zápisu - ZO
jednohlasně souhlasí
informace místostarosty pana Choce o postupu
výběrového řízení bytové komise na přidělení bytů
v čp.179 a dále rozhodnutí ZO v záležitosti
zbývajícího bytu v čp.179, který nebyl obsazen
záležitosti odkupu pozemků od pana Pádra a Kůse –
jedná se o p.p.č.475/1 v k.ú. Vintířov, kterou
jmenovaní nabízejí obci – nebylo dosud pro
nedostatek informací rozhodnuto
otázka zubní ordinace Mudr. Fegové, prostor po paní
Popelkové nájem MvDr. Novotné
prodej pozemku na parcele č.73/15, o výměře 22 m2,
v k.ú. Vintířov u Sokolova, na němž stoji garáž, panu
Vladimíru Bláhovi, Svatava – Podlesí 460, za cenu
50 kč/m2
záměr pronajmout část pozemku 228/1, o výměře
290 m2, v k.ú. Vintířov u Sokolova, za účelem
zahrady/úmrtí nájemce, přepis nájemní smlouvy na
manželku/
záměr prodat část pozemku, parc. číslo 520/6 o
výměře 297 m2, v k.ú Vintířov u Sokolova, využití
jako odstavná plocha ve firmě autoservis Kabourek –
záležitost nerozhodnuta a bude se řešit
pravděpodobně až po vypracování cenové mapy
nebo jiného závazného dokumentu k prodeji
pozemků v obci
přepis pronájmu prostoru k podnikání v č.p.57,
z fyzické osoby, podnikající na Letokruh s.r.o.- ZO
nemá námitek a souhlasí jednohlasně
ZO schvaluje upravený návrh zadání Změny č.1.
Územního plánu obce Vintířov
před zasedáním ZO dne 15.12.2017 proběhne
v 11.00, prohlídka stavby bytů v čp. 179

























15. prosinec 2017
 Kontrola usnesení z minulých zasedání
Zastupitelstva obce Vintířov.
 Informace starosty obce o práci ZO a OÚ mezi
zasedáními.
 Stav a průběh akcí pro rok 2017 a příprava akcí na
další roky.
 Projednání a schválení rozpočtu na rok 2018 a
střednědobého rozpočtového výhledu na roky
2018 – 2022
 Plán kulturních akcí na 12/2017 a schválení plánu na
rok 2018.
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Vyhodnocení užití státních dotací od Karlovarského
kraje za rok 2017.
Stanovení mzdových fondů a počet pracovníků obce
a OÚ pro rok 2018.
Volby prezidenta ČR ve dnech 12. a 13.1. 2018,
případné 2 kolo 26. a 27.1.2018.
Různé:
dne 15.12.2017 se konala v Březové od 9.3 0 hod.
VH VSMOS a SOK Vodárenské s.r.o.,
na kterou ZO delegovalo starostu, dle dodaných
podkladů k jednání a starosta přítomné
infomoval o průběhu a zejména zdůrazni, že nedošlo
k nějakým výrazným cenovým skokům
dne 12.12.2017 se bude konalo jednání rady
Mikroregionu Sokolov – východ, na OÚ Dolní
Rychnov – starosta podal stručnou informaci o
průběhu
odstávka dodávky tepla ze Vřesové v roce 2018
nebude
informace o činnosti MěPolicie Chodov na katastru
obce v měsíci 11 /2015
schválení rozpočtových změn tak, jak přednesla
tajemnice paní Picková
starosta připomenul přítomným inventarizaci
majetku obce k 31.12.2017
balíčky k vánocům pro důchodce v hodnotě 300.- Kč
jsou již téměř rozneseny
dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
zahájeno auditorem ing.Grossem z Karlových Varů
od měsíce října
kalkulace ceny tepla od Vintířovské teplárenské
s.r.o. pro rok 2018 činí včetně DPH 494,29.- Kč/Gj,
nákupní cena od SU a.s. Sokolov činí včetně DPH
294,19 Kč/Gj /v loňském roce 294,20/,oproti loňské
ceně by se tedy nic měnit nemělo
informace o navýšení odměn zastupitelů od 1.1.2018
stručná informace o nebytových prostorách v čp.182
– PEKOSA pan Orlich
žádost o pronájem sálu Spolku TJ PLAMEN Chodov
na 24.11.2018/45 let trvání/ - ZO nemá námitek
a souhlasí
FOD žádost o příspěvek na rok 2018 – ZO souhlasí s
částkou 2 000.- Kč pouze za obec
veřejnoprávní smlouva na nákup knih v roce 2018
s knihovnou Sokolov – 26.tis.Kč
ředitelské volno pro žáky ZŠ na dny
21. a 22.12.2017 – ZO bere na vědomí
17.1.2018 od 8.00 – 16.00 den otevřených dveří
v ZŠ
otázka koupě pozemků od pana Pádra a Kůse – ještě
jednou probrat – ZO bude nadále řešit s tím, že
s majiteli ještě bude jednat a do konce měsíce února
bychom měli vyslovit konečný vedikt
otázka ordinace Mudr.Fegové – informace
zastupitelům
otázka pronájmu restaurace U KAHANU na
Silvestra, pracovnici TS v obci paní Zářecké Růženě,
Vintířov – ZO nemá námitek za podmínek, že po
akci bude nebytový prostor předán uklizený a bude
akceptována cena za pronájem jako v předsálí
smlouva o výpůjčce s městem Chodov na
vybudování chodníku k osadě Chranišov

 informace o výstavbě zkušebního polygonu firmy
BMW, návrh smlouvy o spolupráci,
zmocnění starosty k podpisu smlouvy
 návrh plánu oprav v MŠ Vintířov na rok 2018 - bude
probrán na zasedání v lednu 2018
 informace o vyúčtování TJ Baník Vintířov za rok
2017

 probrána žádost pana Danielky, Vintířov 155
v vztahu k bydlení – bude pozván na jednání ke
starostovi

Zastupitelé projednali a schválili rozpočet na rok 2018
Předseda Finančního výboru pan Rostislav Zápotocký přednesl přítomným návrh vyrovnaného rozpočtu na rok 2018.
Uvedený rozpočet byl tvořen již od měsíce srpna, kdy byl poprvé předložen Finančním výborem zastupitelstvu obce
k diskuzi. V měsíci říjnu a listopadu byl znovu projednáván ve Finančním výboru a na zastupitelstvu obce. Připravený
návrh byl vyvěšen na úřední desky obce k diskuzi veřejnosti dne 21.11.2017 a sejmut byl 15.12.2017. V uvedené době
nebyly zaznamenány žádné námitky nebo připomínky ze strany veřejnosti. Návrh vyrovnaného rozpočtu pro rok 2018
činí ve výdajích i příjmech 33 228 000,- Kč. Součástí rozpočtu na rok 2018 je i střednědobý rozpočtový výhled na roky
2018 – 2022. Předseda Finančního výboru pan R. Zápotocký společně s panem starostou J. Ošeckým přiblížili
zastupitelům rozbor potřeby finančních prostředků na nové investice plánované pro rok 2018. Nejvíce finančních
prostředku bude třeba vynaložit na prostor požární nádrže a jeho okolí, kde proběhne úprava pro rekreační účely a
případné propojení s lesoparkem města Chodov. Do rozpočtu obce nejsou zapojeny prostředky z hospodaření v minulých
letech. Po krátké diskuzi byl předložený rozpočet na rok 2018 a střednědobý rozpočtový výhled pro roky 2018 – 2022,
jednohlasně schválen.

Prezidentské volby 2018
V říjnu letošního roku jsme již u volebních uren byli a volili jsme své zástupce do Parlamentu
České republiky. Začátkem nového roku 2018 na nás voliče čekají volby nové a to prezidentské.
Kandidatura na prezidenta byla otevřená do 7. listopadu 2017 a přihlásilo se mnoho kandidátů,
budeme mít tedy z čeho vybírat. Do souboje s ostatními kandidáty o Pražský hrad, kteří podali
svou kandidaturu se znovu pustí i současný prezident Miloš Zeman. První kolo voleb se bude
konat 12. a 13. ledna 2018 a to v pátek od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 14.00 hodin. Nového prezidenta
budeme volit dvoukolovým většinovým systémem. Pokud v prvním kole žádný z kandidátu nebude zvolen více než 50
procenty hlasů, budou se volby opakovat. Do druhého kola postoupí pouze dva neúspěšnější kandidáti z nejvyšším
množstvím hlasů. Kdo v druhém kole voleb získá největší počet hlasů zvítězí, a stává se hlavou našeho státu. V případě,
že by nebyl nový prezident zvolen v prvním kole, termín druhého kola se uskuteční za další dva týdny a to 26. a 27. ledna
2018. V druhém kole by volby probíhaly také v pátek a v sobotu, v časech tak jako v prvním kole. V naší obci je
stanoven místem konání jediný okrsek č. 1 a tímto místem je zasedací místnost našeho Obecního úřadu Vintířov. Pro
voliče se tedy nic zásadního nemění a vše zůstává již tradičně stejné. Pro občany, kteří by chtěli využít svého volebního
práva a nejsou schopni sami přijít (nedovoluje jim to zdravíčko) do volební místností, mají možnost zavolat na telefonní
číslo našeho obecního úřadu +420 352 665 416, zde se vše domluví a na vámi uvedenou adresu bude dopravena členy
komise volební urna, a Vy tak budete mít možnost odvolit. Tak uvidíme, jak to vše dopadne. Tvrdí se, že lidé v prvním
kole voleb volí srdcem a pokud přijde na řadu kolo druhé, volí rozumem. Tak snad si zvolíme prezidenta, který bude hájit
zájem nás všech občanů a naší České republiky.

Provozní doba sběrných míst
Od 1. prosince 2017 do 28. února 2018, bude změněna otevírací doba sběrných míst
(č.p.111 u sídliště a č.p.186 areál sběrny surovin) takto: pondělí a středa 14.30 - 17.00 hod.. Ve
sběrných místech lze bezplatně uložit nadměrný odpad, nábytek, veškeré elektrozařízení a nově i kovy a
železný odpad. Dále zde můžete uložit nespotřebované pečivo, které je suché a bez pomazánek a
margarínů. Toto pečivo můžete také v sáčku zavěsit na nádobu na odpad (pouze na sídlišti) a pracovníci technických
služeb jej odeberou. Pečivo bude použito jako krmivo pro ryby v lesoparku.
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Výsledky říjnových voleb do PS PČR v obci Vintířov

V letošních podzimních volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se
uskutečnily ve dnech 20. a 21.10.2017 rozhodovali voliči v jednotlivých okrscích. V naší obci probíhaly volby již
tradičně v zasedací místnosti obecního úřadu, kde na vše dohlíželo 7 členů volební komise a jedna zapisovatelka.
V seznamu voličů bylo v naší obci zapsáno 905 voličů a z toho přišlo hlasovat 386 voličů. Účast byla 42,65 %, a z
odevzdaných hlasů jich bylo 8 neplatných. S výsledky voleb byli občané seznámeni bezprostředně po skončení
a překontrolování hlasovacích lístků místním rozhlasem. Výsledky byly zveřejněny v odpoledních hodinách i na
webových stánkách a úředních deskách obce. Uvidíme, jak se povede vítězným stranám vytvořit funkční vládu tak, aby
dokázaly splnit své předvolební sliby.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
č. str.
1

počet
hlasů
11

název strany
ODS… Občanská demokratická strana

pořadí
7

2

ŘNVU… Řád národa- Vlastenecká unie

1

16 až 17

4

ČSSD… Česká strana sociálně demokratická

48

3

7

STAN… Starostové a Nezávislí

19

6

8

KSČM… Komunistická strana Čech a Moravy

26

4

9

SZ… Strana zelených

5

10

10

Rozumní…

7

8

12

SSO… Strana svobodných občanů

2

15

15

ČPS… Česká pirátská strana

21

5

20

TOP 09

4

11

21

ANO 2011

166

1

23

SPR…. Sdružení pro republiku-Republikánská strana M. Sládka

6

9

24

KDU-ČSL… Křesťanská demokratická unie-Československá strana lid.

3

12 až 14

26

Realisté

3

12 až 14

28

DSSS… Dělnická strana sociální spravedlnosti

3

12 až 14

29

SPD… Svoboda a přímá volba - Tomio Okamura

52

2

30

SPO… Strana práv občanů

1

16 až 17

Nová technika pro naše dobrovolné hasiče
Naše místní jednotka dobrovolných hasičů je zařazena do integrovaného záchranného systému a je povolávána v rámci
Karlovarského kraje k různým krizovým situacím a nevede si vůbec špatně, ba naopak. Jsou platným článkem tohoto
velkého celku, který se snaží svou činností zajistit bezpečí nás všech. To se prokázalo i nedávno při řešení stavu po
vichřici, která se naším krajem prohnala a napáchala značné škody. Z programu Ministerstva vnitra ČR - Generálního
ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR a z rozpočtu Karlovarského kraje byla financována nová vozidla, která dne
24. listopadu 2017 byla předána zástupcům měst a obcí k užívání. Vozidla tak putují k devíti jednotkám sboru
dobrovolných hasičů v Karlovarském kraji. V letošním roce se takováto sláva uskutečnila již podruhé a to i v červenci,
kde si pro nová vozidla přišlo třináct zástupců měst a obcí. Třetí vlna bude následovat v příštím roce. Naše obec získala
v druhé vlně pro naší jednotku sboru dobrovolných hasičů zcela zdarma nové vozidlo značky Ford Transit. Zástupci naší
obce, pan starosta J. Ošecký a R. Muchka se zúčastnili tohoto slavnostního předávání, které se uskutečnilo před
Krajským úřadem v Karlových Varech a převzali si jedno z devíti vozidel pro naše hasiče. Věříme, že tento automobil
bude sloužit k daným účelům a pomůže v rámci IZS zajistit bezpečnost nás všech. S blížícími se vánočními svátky je to
takový dárek, který si naši dobrovolní hasiči za svou činnost jistě zaslouží. Zároveň veliké poděkování Ministerstvu
vnitra ČR a Karlovarskému kraji za dotaci v podobě nového dopravního vozidla pro naší jednotku dobrovolných hasičů.
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Investičních akcí pro rok 2018

Vytvořit 3 – 4 odpočinková místa na sídlišti aby se zamezilo vysedávání občanů na schodech, před jednotlivými
vchody.
2. Prostor kolem požární nádrže a jeho úprava pro rekreační účely a případné propojení s lesoparkem města Chodov –
vše projednáno s projektantkou studie p. Žilákovou.
3. Výstavbu rozhledny v prostoru vodárny, s respektováním připomínek občanů z okolí a dotazníkové akce ZO
většinou svých hlasů schválilo. Za účasti 6 členů ZO, se uskutečnila 9.8.2017 schůzka na místě zamýšlené výstavby,
kde jsme se na celé okolí podívali z 18-24 m. Snímky p.Češky, byly zaslány všem zastupitelům. Byla zaslána žádost
firmě Lesy ČR, o vyjádření se k záměru z pohledu přenechání pozemku na výstavbu.
4. Ve spolupráci s SU a.s. Sokolov, dát dohromady do funkčního stavu vodní plochu na p.p.č.473, v k.ú. Vintířov – na
našem OÚ proběhlo jednání v této záležitosti s ing. Pöperlem z SU a.s. Sokolov a není námitek proti realizaci.
5. Vybudovat parkoviště pro osobní auta naproti čp. 99, pro cca 8 a více aut – proběhlo jednání s SU a.s. Sokolov a
není námitek. Firmě IMPLAN K. Vary bylo zadáno zpracování projektu na uvedenou záležitost.
6. Ve spolupráci s firmou CATR a ČEZ pokračovat v další etapě pokládky kabelů pro internet a kabelovou
televizi/spodní část obce, od restaurace U KAHANU až po budovu OÚ čp.62 / - akce bude financovaná firmou ČEZ
a měla by být zahájena v jarních měsících 2018.
7. Umístění hodin na budovu OÚ z jižní strany, oprava fasády budovy zejména ze západní strany, případně rozhodnout
o nátěru celé fasády OÚ, která by si to zasloužila.
8. Příprava projektové dokumentace na vodní nádrž na bývalé Markétě, úprava prostoru kolem nádrže a propojení
s lesoparkem. Na tuto akci bychom chtěli využít dotaci i přesto, že pozemky jsou ve vlastnictví SU a.s. Sokolov. Zde
se také jednáním s vedením pokoušíme o možnost revitalizace tohoto území.
9. Kompletní oprava fasády kapličky v rámci údržby objektu.
10. Nátěry fasád polyfunkčních domů 181,182 a 183 a vytvoření slunečních hodin na čp. 181.
11. Sportovní centrum čp. 61 – vytvoření pergol nad vchodem do SC a knihovny.
12. Doplnění místního parku před OÚ o vhodné doplňky zeleně a dalších navrhovaných prvků.
1.

Zástupci měst a obcí převzali ceny za třídění odpadů (TV Západ)

Zástupci naší obce starosta Jiří Ošecký a Robert Muchka se 21. září 2017 účastnili na hradě Seeberg předávání ocenění
celoroční soutěže obcí ve sběru využitelných složek odpadu s názvem Liga odpadů a dále soutěže obcí ve sběru drobného
elektra s názvem EZ – Liga a soutěže obcí ve sběru velikých elektrospotřebičů za rok 2016. Do tohoto systému třídění je
zapojeno 132 ze 134 obcí kraje a v kraji je použito celkem okolo 8200 nádob, což odpovídá republikovému průměru. Ve
všech třech shora uvedených soutěžích se hodnotily obce ve dvou kategoriích a to do 1000 obyvatel a nad 1000 obyvatel.
Ceny vítězům předávala hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová společně se zástupcem společností
zapojených ve sběru zpětného odběru. V soutěži Liga odpadů – EKO-KOM v kategorii obce do 1000 obyvatel dopadly
výsledky obdobně jako v loňském roce. Zvítězilo město Boží Dar, druhé místo získala obec Poustka a na třetím místě
skončila obec Tuřany. Vítězové si odnesli šeky v hodnotách 60, 30 a 10 tisíc korun. Mezi obcemi nad 1000 obyvatel
uhájilo prvenství město Františkovy Lázně. V další soutěži nazvané EZ – Asekol, a.s., zde v odběru drobného elektra
v obcích s počtem do 1 000 obyvatel zvítězila obec Šemnice před druhým Božím Darem a na třetím místě skončila obec
Andělská hora. I zde se rozdělovaly finanční prostředky v hodnotách 15, 10 a 5 tisíc korun. V kategorii nad 1 000
obyvatel opět zvítězilo město Jáchymov před Ostrovem a na třetím místě skončily Mariánské Lázně. I zde se
odměňovalo a rozděleno bylo 15, 10 a 5 tisíc. V soutěži obcí – Elektrowin, a.s., kde se hodnotí třídění velikých
elektrospotřebičů se také předávaly ceny obdobných hodnot, jako v předchozí soutěži. V kategoriích do 1000 obyvatel si
ceny převzaly obce Tatrovice, Poustka a třetí místo získala obec Okrouhlá. V následující kategorii byla oceněna i naše
obec Vintířov, která získala druhé místo. První místo vybojovala obec Velká Hleďsebe a na třetím místě skončila obec
Lomnice. Velké poděkování směřuje hlavně našim obyvatelům obce za to, že využívají sběrných nádob na tříděný odpad
a také sběrných dvorů k ukládání odpad. Odpad tak alespoň nekončí na neřízených skládkách někde v okrajových částech
obce a jeho složky se mohou dále využívat.
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Plán kulturních akcí na rok 2018

čtvrtek

17.00

17.2.2018

sobota

od 14.00 a
od 20.00

11.3.2018

neděle

14.00 - 17.00

31.3.2018

sobota

11.1.2018

LEDEN
Beseda o zaniklé obci LIPNICI - Mgr. Bělohlávek - sál restaurace "U Kahanu"
ÚNOR

oslavy MDŽ - v duchu …………………..- sál restaurace "U Kahanu"
Hledání velikonočníhovajíčka- lesopark
DUBEN

16.4.2018 pondělí
30.4.2018 pondělí

15.00
17.00

10.5.2018
19.5.2018
24.5.2018
26.5.2018

čtvrtek
sobota
čtvrtek
sobota

16.00

1.6.2018
23.6.2018

pátek
sobota

15.00
15.00 - 22.00

VOLNO

čtenářská soutěž dětí ze ZŠ v místni ZŠ
stavění májky, pálení čarodějnic, lampionový průvod - SDH
KVĚTEN
Mezinárodní den matek v prostorách lesoparku - ZŠ
zájezd do Prahy na divadelní představení Mýdlový princ - divadlo BRODWAY
pasování prvňáčků na čtenáře - ZŠ
Dětský den + májové oslavy - hasičská zbrojnice
ČERVEN
oslavy Dne dětí - ZŠ celodenní výlet
zájezd Kutná Hora, zámek Kačina
ČERVENEC
malování a opravy na sále

Letní pohár můžů v kopané - hříště TJ Baník Vintířov
SRPEN
ROCK FEST Vintířov - termín bude ještě upřesněn
ZÁŘÍ

28.7.2018

sobota

18.8.2018

sobota

...2018

sobota

28. - 30. 9.
2018

pátek neděle

4.10.2018
27.10.2018

čtvrtek
sobota

17.00

24.11.2018

sobota

14.00

….. 2018

sobota

23.12.2018

neděle

24.12.2018 pondělí
31.12.2018 pondělí

ples přátel MŠ - sál restaurace "U Kahanu"
BŘEZEN

13.00 - 21.00 oslavy Hornického dne - areál TJ Baník Vintířov
třídenní zájezd pro občany obce na Moravu do Lednicko Valtického areálu za vínem a
poznáním.
Návštěva valtického podzemí, muzea kuriozit v Pelhřimově aj.
ŘÍJEN
oslavy Dne seniorů - sál restaurace "U Kahanu"
Halloweenské strašení - vodárna
LISTOPAD
vítání občánků v režii SPOZ, ZŠ a kulturní komise - sál restaurace "U Kahanu"
PROSINEC
zájezd do předvánoční Prahy - představení

18.00

vánoční balíčky pro důchodce od 63 let
ochutnávka svařáčku a zpívání vánočních koled pod stromečkem - lesopark nebo
hasičská zbrojnice
15. ročník soutěže o nejlepší štědrovečerní salát - VYKA, kulturní komise
dle zájmu možnost uspořádání silvestrovského posezení

Změny v programu akcí jsou vyhrazeny.
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Ze školských zařízení
Mateřská škola

PŘEDVÁNOČNÍ ZAMYŠLENÍ Z MŠ-VINTÍŘOV
Rok 2017 utekl jako voda a my s dětmi v mateřské škole na našem adventním kalendáři počítáme poslední dny tohoto
roku.
Jaký byl rok 2017? Naštěstí podobný těm předešlým. Pro děti byl spojený s hrou a zábavou různého druhu. Pro paní
učitelky a ostatní byl však plný pracovního nasazení a legislativních změn.
Během roku jsme se snažily připravit dětem akce plných zábavného učení, které jsme vždy směřovaly k rozvoji,
schopností a dovedností dětí. Jsme rády, že se do některých připravovaných akcí zapojili i rodiče /pomáhali s přípravou
masek na Hallowenské či čertovské řádění, přinášeli společně s dětmi podzimní plody pro zvířátka na zimu, vytvářeli
s dětmi podzimní panáčky „Podzimáčky“, účastnili se všech pořádaných besídek a karnevalu pro děti a rodiče /.
Při pořádání některých finančně náročných akcí nás podporoval náš zřizovatel. Jsme rádi, že se na něho můžeme vždy
s důvěrou obrátit.
Děkujeme p. starostovi. J.Ošeckému a p. místostarostovi M.Chocovi za vstřícnost a chápavé jednání.
Děkujeme též všem zaměstnancům pod vedením p. R.Muchky za zvelebení školní zahrady.
Nesmím též zapomenout na děti ze ZŠ-Vintířov, které s p. učitelkou P. Šimkovou vysázely
na školní zahradě zeleň.
Spolupráce mezi oběmi školskými zařízeními je na velmi dobré úrovni. Děkuji proto všem pedagogickým i
nepedagogickým zaměstnankyním v čele s p. ředitelkou školy p. Mgr. M.Kokešovou.
Naše MŠ zajišťuje pro místní občany také další doplňkové služby.
Školní jídelna vyvařuje pro místní důchodce, pronajímáme tělocvičnu sportovním oddílům z Vintířova i blízkého okolí.
Všem, se kterými se takto potkáváme děkujeme za spolupráci a doufáme, že v novém roce 2018 na tuto spolupráci
navážeme a vy budete s našimi službami nadále spokojeni.
V závěru chci všem výše jmenovaným, ale i ostatním občanům a podnikatelů z Vintířova, kteří nám formou sponzorinku
podporovali popřát krásné svátky a hodně zdraví v novém roce 2018.
Na co nesmím zapomenout, je poděkování všem zaměstnankyním mateřské školy. Odvedly spoustu dobré práce, která
často byla nad rámec jejich pracovních povinností.
Děkuji jim a přeji, aby v době vánočních svátků načerpaly novou energii pro jejich nelehkou a často nedoceněnou práci.
ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ V DOBĚ VÁNOC
Upozorňuji všechny rodiče dětí MŠ-Vintířov na uzavření MŠ, které proběhne v době od 25.12.2017 – 1.1.2018.
Toto uzavření bylo jednohlasně odsouhlaseno na třídních schůzkách rodičů a schváleno zastupiteli Obce Vintířov.
V tomto období nebude v provozu též školní jídelna, proto se upozornění vztahuje také na naše strávníky z řad
vintířovských seniorů.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

VŠEM LIDEM DOBRÉ VŮLE PŘEJEME KRÁSNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ, HODNĚ
ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ A SPOKOJENOSTI V NOVÉM ROCE 2018
Štafková Zdeňka, ředitelka MŠ-Vintířov
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Základní škola

Návštěva stacionáře Mateřídouška
V říjnu přijala třetí třída velmi příjemné pozvání na besídku stacionáře Mateřídouška. Sešli
jsme se ráno u školy bez aktovek a dobře naladěni jsme vyrazili pěšky do Chodova. Těšili
jsme se, že tentokrát si užijeme roli diváků, ne účinkujících. Vystoupení bylo velmi hezké,
z velké většiny hudební. Na konci jsme si mohli ze zpěvníku vybrat písničky, které bychom
ještě chtěli slyšet jako přídavek. Myslím, že nikdo nepočítal s tím, že je „nebezpečné“ svěřit
tuto žádost naší hudební třídě. Vybrali jsme si písničky, které známe i my a závěr besídky
jsme odzpívali všichni společně. Po skončení vystoupení jsme byli pozváni ke stolečkům, kde jsme dostali čaj a buchtu.
Posilněni svačinkou jsme vyrazili zpět k Vintířovu… Bylo nám moc fajn.
Mgr. Nina Kačírová

Třídění odpadu
Školní rok 2017/2018 jsme začali v duchu třídění
odpadu a jak odpadům předcházet. Žáky naší základní
školy se snažíme vést k aktivnímu přístupu v rámci
problematiky třídění odpadů. S žáky 5. ročníku
pravidelně každý týden vynášíme papír a plast do
místních kontejnerů. Zároveň jsme absolvovali dvě
besedy vztahující se k danému tématu. 7. září se jednalo
o besedu s názvem ,,Tonda obal na cestách“ a 9.
listopadu Duhový svět Popelničky Jáji. Obě besedy
byly velmi příjemné a přínosné.

Plavecký výcvik žáků 4. ročníku
Hned od začátku letošního školního roku žáci 4. ročníku
plní v rámci tělesné výchovy povinný plavecký výcvik.
Dojíždějí každé pondělí do krytého bazénu v Sokolově.
Jsou rozděleni do šesti skupin, kde je vedou zkušené
lektorky. Lekce plavání začíná vždy zahřátím, plným
her a skotačení podle vlastní libosti dětí. Pak „plaváčci“
pilně trénují plavecké pohyby a zlepšují si své
dovednosti. Odpočinout si zajdou obvykle do parní
komory, kde se alespoň na chvilku dobře prohřejí, když
jim je třeba zrovna chladno z nepříliš teplé vody
z bazénu. Děti se už také svezly na tobogánu a poseděly
ve vířivce. Na každé plavání se všichni většinou těší.

Mgr. Petra Šimková

Mgr. Jaroslava Kačírová

Podzimní putování přírodou
A máme za sebou další, již tradiční, "PODZIMNÍ
PUTOVÁNÍ PŘÍRODOU". Naše družinová akce
proběhla v podvečerním čase v obecním lesoparku, kde
děti s čelovkami na hlavě hledaly různé indicie, které je
po rozluštění dovedly až ke schovanému pokladu.
Samotné dohledání pokladu připomínalo trošku
rugbistický zápas - hora z dětí ležících na sobě,
přesvědčených, že poklad bude zrovna na tomto a ne na
jiném místě. A měly pravdu, byl tam…zahrabaný
hluboko v písku.
Za pomoc při zajištění "zázemí" v lesoparku bych ráda
poděkovala p. Chocovi z OÚ a za pomoc při organizaci
v průběhu celého podvečera velmi děkuji paní ředitelce
M. Kokešové, p. asistentce J. Plechatové, p. učitelce S.
Chaloupkové a p. Zdenkovi Š.:-).

PODZIMÁČEK 2017
Podzimní soutěž PODZIMÁČEK vyhlásila ZŠ Vintířov
pro svoje žáky. Výrobky z přírodnin hodnotili žáci z V.
ročníku. Pro porotu nebylo jednoduché rozhodnout,
který výrobek bude nejlepší. Všichni žáci, kteří se
zúčastnili soutěže, byli oceněni. Všem soutěžícím patří
poděkování za povedené výrobky.
Jana Plechatová

Poděkování
Velmi děkujeme panu Ladislavu Staňkovi ze Střediska
prevence kriminality při Městské policii Chodov za
efektivní, cílenou, odbornou, včasnou a příjemnou
spolupráci, to jak při přímé tematické činnosti s
dětmi, tak i při konzultační a poradenské činnosti s
pedagogy.
Velmi si toho ceníme.

Za ŠD Mottlová Klára
Bruslení
V minulých letech jsme zařadili mezi naše školní akce
také bruslení. Tento rok to nebude jiné. První bruslení
proběhne v prosinci, další v lednu a v únoru.
Navštěvovat budeme opět zimní stadion v Nejdku.
„Tak jo, jdu si zkontrolovat brusle, připravit pevné
„rukavky“ a přilbu, aby mě tam ty naše paní učitelky
pustily.“

Za kolektiv ZŠ Vintířov ředitelka školy Mgr. Marcela
Kokešová

Za všechny „bruslaře“ Mottlová K.
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Besedy s panem Staňkem ze Střediska prevence kriminality
jsou již nedílnou součástí našeho společného preventivního působení směrem k žákům a žákyním ZŠ Vintířov.
Preventivní činnost má pan Staněk rozdělenou dle věkové kategorie zacílené skupiny dětí školou povinných a tomu
odpovídajících témat.
Noví prvňáčci absolvovali „proškolení“ o pravidlech chování (nejen) ve škole, žáci druhého a třetího ročníku dlouhodobě
plní Notes strážníka Pavla, žáky 4. a 5. ročníku čeká komponovaný pořad na aktuální téma „Pyrotechnika“.
Pan Staněk se také zvlášť na „objednávku a prosbu“ vyučujících věnoval kolektivu a vztahům v 5. ročníku a oblasti
Kyberšikany a šikany.
Za kolektiv žáků školní metodička prevence Mgr. Simona Chaloupková, DiS

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY
Dne 23. 11. 2017 se uskutečnily nové volby do školské rady. Volili se noví zástupci pedagogických pracovníků a
zákonných zástupců. Voleb se zúčastnilo 60 % oslovených voličů, průběh byl v naprostém pořádku. Bývalým zástupcům
děkujeme za spolupráci.
Mgr. Monika Kindlová

Plánované akce 12/2017 – 1/2018
13. 12. 2017
Výcvik bruslení – Nejdek
19. 12. 2017
Spaní ve škole
20. 12. 2017
Sférické kino – tělocvična
21. 12. – 22. 12. 2017
Ředitelské volno
23. 12. 2017
Zpěv koled u vánočního stromku
17. 1. 2018
Den otevřených dveří
31. 1. 2018
Výcvik bruslení – Nejdek
Zápis žáků do prvního ročníku se uskuteční až 4. 4. 2018
Mgr. Marcela Kokešová, ŘŠ

OP VVV
ZŠ Vintířov je zapojena do operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Realizované aktivity:
 Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti matematiky
Probíhající aktivity
 Školní asistent
 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
Šablony, které budou realizovány:
 Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti jazykového vzdělávání
 Sdílení zkušeností – návštěvy jiných školy
Mgr. Marcela Kokešová, ŘŠ

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 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 za zajišťování provozu školy a také za velkou podporu rozvoje
školství v obci Vintířov.
Děkuji také rodičům, kteří pravidelně 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
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Výběrová řízení

Pronájem nájemního bytu
Obec Vintířov vyhlašuje výběrové řízení na pronájem bytové jednotky č. 6 v č.p. 179, ve Vintířově. Bytová jednotka se
nachází v přízemí, velikost bytové jednotky je 44 m2 - 0+2. Podání žádosti: přihlášku si lze vyzvednout na Obecním
úřadě Vintířov vždy v úřední dny. Žádosti musí být doručeny na Obecní úřad a musí být na předepsaném formuláři,
řádně vyplněné, včetně všech potvrzení a příloh (dle pravidel pro přidělování byt. jednotek v č.p 179). Žadatel musí
splňovat podmínky pro přidělení byt. jednotky (zejména pobírat starobní důchod, trvalý pobyt v obci min. 10 let,
bezdlužnost, atd.) Musí být v uzavřené obálce s uvedením adresy žadatele a zřetelně označené „Neotvírat – pronájem
bytové jednotky v č.p. 179“. V okamžiku podání musí být zaplacena vratná kauce 5 000,-Kč. K bytové jednotce se bude
skládat kauce na budoucí nájemné. Bližší informace na úřední desce a webových stránkách obce. (www.vintirov.cz)
Pronájem prostor sloužících podnikání
Obec Vintířov zveřejňuje na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000Sb. O obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr
pronajmout prostory sloužících podnikání v č.p. 182 o výměře cca 42,4 m2 (bývalá prodejna pečiva). Pronájem bude
uskutečněn pouze pro podnikání s živnostenským listem. Prostory mohou být předány do užívání v polovině měsíce
ledna nebo začátkem února 2018. Nájem je 20,- Kč/m2, měsíčně a vratná kauce na pronájem tohoto prostoru je 10 000,Kč. Případné další informace Vám budou poskytnuty na Obecním úřadě Vintířov, 1. patro, číslo dveří 6. Podmínky a
podklady pro výběrové řízení:
 živnostenský list k provozování dané činnosti
 čestné prohlášení bezdlužnosti obci a státu
 podnikatelský záměr (popis a rozsah posk. služeb)
 výpis dosavadní činnosti
Své nabídky a vyjádření můžete odevzdat na adresu: Obecní úřad Vintířov, Vintířov 62, 357 35 Chodov

Vítání občánků 2017
Již řadu let připravuje obecní úřad ve spolupráci se Spolkem pro občanské záležitosti
a místní základní školou slavnostní vítání nově narozených občánku. 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 toho uvítání. Vzhledem k tomu, že existuje zákon
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je potřeba, aby rodiče pokud se chtějí účastnit tohoto slavnostního uvítání,
vyplnili příslušní formulář a odevzdali ho na obecním úřadě. Dne 25. listopadu tohoto roku se v sále restaurace U Kahanu
uskutečnilo slavnostní uvítání nově narozených občánků za období od 31. října 2016 do 1. listopadu 2017 a za toto
období se v naší obci narodilo 8 dětiček s trvalým pobytem, z toho pět chlapců a tři holčičky. Každé s miminek dostalo
finanční dar 1000,- Kč, plyšového medvídka, knihu „ Nejkrásnější říkadla“ a pamětní list. Úvodem promluvil k rodičům
a hostům místostarosta obce a poté předal slovo slečně L. Krakové, která jménem Sboru pro občanské záležitosti ve
Vintířově všechny přítomné co nejsrdečněji přivítala 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 N. Kačírové předvedly krásné vystoupení, ve kterém zazpívaly všem přítomným několik písní, zarecitovaly
básničky a zahrály i na flétničky. V novodobé historii stála na sále dřevěná kolébka, která měla svou premiéru v minulém
roce a i nyní ji rodiče využili a vznikly z toho velice krásné fotografie. Všem rodičům velké poděkovaní za účast a
přejeme jim mnoho sil ve výchově svých dětí. Také bychom chtěli poděkovat dětem ze základní školy za krásné
vystoupení, dále paní učitelce N. Kačírové, slečně L. Krakové a dámám Z. Kalinové a B. Dzikové za spolupráci. Všem
bychom chtěli popřát krásné prožití Vánočných svátků a do nového roku 2018 hlavně pevné zdraví.
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Výsledky ankety Osobnost Karlovarského kraje
Dne 25. září 2017 proběhlo slavnostní udílení cen Osobnost Karlovarského kraje v Grandhotelu Pupp v Karlových
Varech. Ceny předávala společně s dalšími představiteli kraje i hejtmanka Jana Vildumetzová. Nominace do letošní
ankety byla oproti minulým ročníkům pozměněna, hlasující museli při nominaci odkrýt svou identitu. Jak uvedla
hejtmanka Jana Vildumetzová, chěli jsme vidět, kdo přesně návrh do ankety posílá a jaké důvody jej k tomu vedou. Ze
zaslaných nominací bylo vybráno šest držitelů titulu, kteří zístali cenu ve tvaru kapky vyrobené z křišťálového skla
Moser a další ceny. Byla udělena i jedna cena inmemoriam. Velice nás těší, že mezi pozvanými a oceněmými osabami“
Osobnost Karlovarského kraje“ byl i náš starosta Jiří Ošecký. Chtěli bychom mu k tomuto významnému ocenění velice
poblahopřát a samozřejmě veliké poděkování všem občanům, kteří hlasovali i přesto, že museli říct o sobě trochu více
než je běžné. Určitě jich nebylo málo. O každém držiteli titulu byl vytvořem krátký medailonek, který byl v průběhu
předávání cen promítán. O našem starostovi prozradil, že ve své funkci starosty obce je více než neuvěřitelných 25 let ,
že se v naší obci narodil a v letošním roce oslavil své kulaté 70 narozeniny. Za své úřadování obec Vintířov velice
povzvedl a to s velkou podporou všech lidí, kteří mu pomáhali a podporovali ho v jeho úsilí.
Další oceněné osoby:
Ondřej Bulka a Kryštof Kovardinský – přispěli k záchraně lidského života
Markéta Vondroušová – mladá nadějná hráčka tenisu
MUDr. Zdeněk Kos – lékař oceněn in memoriam za svou práci
Jiří Kukal – podnikatel z města Kraslice
Starostové, kteří získali zvláštní ocenění za dlouholetou přínosnou činnost ve správě měst a obcí:
Boris Jirsík, starosta obce Stříbrná
Václav Kellner, starosta obce Kolová
Jan Horník, starosta města Boží Dar
Luboš Garaj, starosta obce Vojkovice
Dagmar Strnadová, starostka obce Tři Sekery
Jiří Halberštát, starosta obce Těšovice

Projekt Senior Pas
Karlovarský kraj spouští projekt pod názvem „Senior Pas“. Jedná se o projekt, do
kterého se mohou přihlásit občané, kteří dosáhli věku 55ti let. Je mnoho krajů České
republiky, které se již zapojily do tohoto zajímavého projektu, a umožnily tak svým občanům užívat si výhod této karty.
Hlavním cílem projektu, je usnadnit občanům, této věkové kategorie, přístup k volnočasovým aktivitám, podpořit jejich
společenské využití, zpřístupnit péči o tělesné a duševní zdraví, nabídnout finanční zvýhodnění služeb a také možnost
zakoupit zboží za zvýhodněné ceny. Nabízené slevy prostřednictvím karet Senior Pasů se pohybují v rozmezí 5 – 50
procent a jsou hlavně zaměřeny na stravování, cestování, zdravotnictví, ubytování, vzdělávání, vstupy do muzeí a galerií
a také i k nákupu zboží. Projekt je spolufinancován a podporován Karlovarským krajem a Ministerstvem práce a
sociálních věcí a z tohoto důvodu je získání Senior Pasu bezplatné. Senior Pasy mají podobu plastové karty, která je
nepřenosná na jinou osobu. Nelze s ní platit a není žádným způsobem propojena s účtem seniora. Chcete-li se přihlásit do
projektu, můžete si o kartu požádat prostřednictvím webových stránek na odkazu: http://www.seniorpasy.cz/ a nebo
na http://seniorpas.kr-karlovarsky.cz/index.php/2-mezinarodni-den-senioru. Na druhé ze zmíněných web. stránek
Karlovarského kraje budou postupně přibývat i akce pořádané v souvislosti s tímto projektem. Na těchto odkazech
získáte i mnoho informací a rad o způsobu využívání této karty. O kartu si lze požádat i prostřednictvím celorepublikové
telefonní linky 725 534 865 a 844 111 122. V Karlovarském kraji má agendu ve své pracovní náplni paní
E. Hávová, odbor sociálních věcí, tel: + 420 354 222 232, e-mail: elena.havova@kr-karlovarsky.cz ) – v rámci
možností Vám velice ráda vyjde vstříc. S přihlášením do projektu Vám mohou pomoci rodinní příslušníci a nebo
známý. Pokud dojde ke ztrátě karty, lze prostřednictvím telefonu a nebo emailu zažádat o bezhotovostní vyhotovení karty
nové.
Pravidla pro uplatňování slevy s kartou Senior Pas




Uplatnění slevy na Senior Pas hlaste vždy před placením
Slevy se nesčítají, není-li u záznamu poskytovatele uvedeno jinak. Pokud kupujete zboží např. v sezónním
výprodeji nebude již možné uplatnit na zboží další slevu na Senior Pas
Poskytovatel má právo ověřit si totožnost držitele Senior Pasu podle průkazu totožnosti
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Různé

Dálnice D6 bude od příštího roku bez poplatků
Ministr dopravy Dan Ťok navštívil náš Karlovarský kraj a na setkáních se zástupci měst a obcí si
vyslechl problémy způsobené zpoplatněním části dálnice D6. Je to velký problém, který trápí občany
našeho regionu již několik let. Mnohokráte se toto téma řešilo, ale bohužel se nenašlo uspokojivé
řešení. Je pravdou, že silnice označená D6 je postavená jako dálnice, ale vede od nikam do nikam. A
z tohoto důvodu by neměla být zpoplatněná. Na připravených jednáních si pan ministr vyslechl
oprávněné argumenty starostů a i problémy způsobené tímto nesmyslným zařazením silnice D6 do
dálniční sítě České republiky. Naštěstí se ledy hnuly a zvítězil zdraví rozum. Je vidět, že pokud se chce
a je ochota naslouchat problémům, dají se řešit i věci, které se před časem zdály, že nemají řešení.
Tato jednání s představiteli Karlovarského kraje byla velkým průlomem v řešení této ožehavé otázky.
Pan ministr Dan Ťok se na základě předložených argumentů rozhodl zrušit povinnost platit poplatky za užívání silnice
D6. Lidé tak budou mít konečně možnost od roku 2018 jezdit po hlavním tahu, směřujícím z Karlových Varů do Chebu
zcela bez poplatků a nebudou tak potřebovat nesmyslně sjíždět na silnice jiných tříd tak, aby objížděli placené úseky.
Věříme, že toto rozhodnutí a tento stav vydrží do doby, kdy bude silnice D6 prostavěna až do hlavního města Prahy a
bude směřovat od tam do tam.

Vánoční koncert skupiny Roháčů
Skupina Roháči z nedalekého Lokte nad Ohří, není
v naší obci neznámá a pokaždé když k nám zavítala,
vždy slavila úspěch. A i právě proto začátkem prosince
byli členové této folkové kapely pozvání do místního
sálu, kde zahráli všem přítomným vánoční písně
a koledy. Atmosféru, kterou vytvořila živá hudba
v podání této skupiny, byla velice příjemná a hladila po
duši. Sál byl zaplněn a jen málo míst zůstalo
neobsazených. Na konci koncertu byla skupina Roháči
odměněna velikým aplausem publika a dvě členky
převzali
malou
pozornost
z rukou
starosty
a místostarosty. Odměnou za tuto pozornost byla i
skladba navíc. Během koncertu si lidé měli možnost
zakoupit občerstvení, teplé nápoje, svařené víno a dobré
pivko. Vše zajišťovala místní restaurace VYKA pana
Petra Vystrčila, za což velice děkujeme. Po ukončení
koncertu se lidé hned nerozcházeli domů, měli možnost
posedět
v příjemné
atmosféře,
popovídat
si
a zapomenout tak na neustálý shon, co nás každodenně
obklopuje.

soutěž v pití půllitru piva, za obec se zúčastnili starosta
s místostarostou, ale na Švejka zkrátka neměli. 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. Tak že 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.

Oslavy Dne seniorů
Začátkem měsíce října se v naší obci poslušně hlásil
dobrý voják Švejk. V rámci oslav Dne seniorů zavítal
k nám do prostor místního kulturního sálu a pod jeho
taktovkou probíhal „Švejkův Vintířovský c.k.
ŠANTÁN“. Pro přítomné byl připraven bohatý
program, kde měli všichni možnost se pobavit a
zavzpomínat na doby minulé, doby mocnářství
rakousko – uherské. O této vzácné návštěvě dobrého
vojáka Švejka v naší obci jsme informovali občany
všemi možnými prostředky a kdo chtěl měl tu velkou
příležitost se setkat v tváří v tvář s touto legendární
postavou. Na návštěvu k nám nepřijel sám. K tanci i
poslechu hrála kapela „ DUO S HARMONIKOU“.
Zpívaly se šlágry z českých hospod a světových bojišť,
viděli jsme kankán v podání Žižkovských šlapek a
vyposlechli jsme nespočet vyprávění a fórů. Pro
přítomné bylo na stolech připraveno i malé pohoštění.
Zkrátka kdo chtěl, měl možnost se pobavit. Došlo i na

Za všechny důchodce paní Kalinová a Dziková
Poděkování obecního úřadu
Velice příjemně se čtou slova v předešlém článku, kde
občané důchodového věku, prostřednictvím paní
Kalinové a Dzikové, děkují naší obci za přístup. My
jsme za to samozřejmě velice rádi a děkujeme.
Uvědomujeme si, že i my mladí budeme jednou
v pozici, kdy budeme velice rádi a oceníme zájem
druhých o naší osobu. Proto se i snažíme vytvářet v
rámci svých možností v naší obci akce, při kterých se
mohou lidé setkávat a trochu zapomenout na
každodenní starosti. Mezi tyto akce patří právě i
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zmiňované oslavy Dne seniorů a samozřejmě i akce další. Věřte, že s přípravou akcí není mnohdy lehká starost a největší
odměnou je nám právě zájem z řad občanů. Jste to právě vy, pro které se snažíme vymýšlet a připravovat stále nové a
nové věci tak, aby to pro vás bylo zajímavé a všem se to líbilo. Ale bohužel, někdy jsou mocnější moderní technologie,
televize, internet apd.. Chtěli bychom veliké poděkování právě dámám Z. Kalinové a B. Dzikové za to, že již řadu let se
účastní pořádání mnoha kulturních akcí v obci, jsou členkami Sboru pro občanské záležitosti, a v každém měsíci v roce
obdaří svou návštěvou nejednoho jubilanta. V letošním roce 2017 roznesly dárkové koše 41 jubilantům a na příští rok to
bude dokonce 55 občanů, kteří budou slavit svá životní jubilea. Jak jistě uznáte, není to snadné zvládnout takovou
spoustu oslavenců. Moc, moc Vám za vaší práci děkujeme.
Vážení a milí spoluobčané.
Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala lidem, kteří
mi již třetím rokem pomáhají s přípravou a realizací
akcí pořádaných pro děti v naší obci. Velmi si vážím
ochoty a obětavosti těchto lidí a těší mě, že průměrně se
na našich akcích ukáže 112 dětí. Současně bych chtěla
vyjádřit díky obci Vintířov, která přispívá svými
finančními prostředky k nákupu dárků a sladkostí na
tyto akce. Největší odměnou pro nás všechny jsou
rozzářené oči našich nejmenších a spokojenost rodičů.

Poděkování našim dětem
Jistě si všichni vzpomeneme na svá školní léta, kdy
jsme byli malí a hraví. Současné děti jsou stále stejné,
jako jsme bývali my a právě tohoto nadšení a umu
chceme využít ke zkrášlení naší obce v době
předvánoční. Již v loňském roce se dětem ve školní
družině pod vedením učitelek povedlo vyrobit vánoční
výzdobu, která byla poté umístěna na vánoční strom
před křižovatkou u základní školy. V letošním roce se
také děti zhostily výroby vánočních ozdob, a pokud
zavítáte do místního lesoparku uvidíte, jak se jim to
povedlo. Pod svítidly veřejného osvětlení je zavěšena
vánoční výzdoba, kterou se děti snažily navodit krásný
vánoční čas. Některé ozdoby bohužel neodolaly
povětrnostním podmínkám, ale větší část je na svém
místě. Chtěli bychom touto cestou poděkovat každému,
kdo přidal ruku k dílu, jak učitelkám, tak všem dětem.
Děkujeme a těšíme se na vaše nové nápady do
budoucna.

Mgr. Petra Šimková

Výkonný výbor TJ Baník Vintířov přeje všem svým členům, funkcionářům, fanouškům a všem obyvatelům naší
krásné obce šťastné a veselé Vánoce, klidné a příjemné prožití svátků vánočních a do Nového roku 2018 hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti.
Zároveň mi dovolte poděkovat všem našim partnerům a sponzorům za podporu sportu v naší obci. Hlavní díl díků patří
vedení obce, obecnímu zastupitelstvu v čele se starostou obce p. Ošeckým.
Za výbor TJ Baník Vintířov Pavel Vašek, tajemník TJ Baník Vintířov.

Zima a vstup do Nového roku 2018
Letní měsíce jsou již ty tam a o slovo se hlásí zima. Ulice naší obce již několikrát pokryly
vločky sněhu a vytvořily krásnou bílou peřinu. Snad je to předzvěst toho, že vánoční svátky
budou konečně zahaleny do bílé, a děti si budou moci o tomto čase vytáhnou ze sklepů a garáží boby a 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 není v lidských ani
technických silách udržet všechny komunikace v takové 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. Proto apelujeme na majitele, aby se při parkování více zamysleli nad tím, zda 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 Městských strážníků, nebo dopravní policie. 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
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pyrotechnickou zábavu. Je na místě být velice obezřetný 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 citlivý. Přivítejme Nový rok vesele, ale bez zbytečných konfliktů.

Pamětihodnost zpátky v naší obci
Před mnoha a mnoha lety stála v naší obci v místech okolo dnešní křižovatky směrem do města
Chodova boží muka. Co to vlastně boží muka jsou? Jedná se většinou o menší stavbu nejčastěji ve
tvaru sloupu a nebo pilíře. K výrobě se v počátcích pravděpodobně používalo i jako stavební
materiál dřevo, ale bohužel se žádné s těchto děl do dnešních dnů nezachovalo. Později od 15. století
se začala boží muka tesat přímo z kamene. Stavby pocházející z období gotiky jsou tvořeny ze tří
kusů (patky, dříku a hlavice), ale lze objevit nepříliš často i stavby z jednoho otesaného kusu kamene. V pozdějším
období se na horní partii božích muk umisťoval železný kříž. Stavby tohoto typu se většinou nacházejí na návrších,
rozcestích, nebo na místech, která se pojí s nějakou událostí. Naše obnovená boží muka pocházejí z roku 1855, tento
letopočet je i vytesán ve spodní částí patky. Dle informací napsaných na Facebookovém profilu pana historika Miloše
Bělohlávka se jedná o velice povedenou a věrnou kopii božích muk. Její původní podoba je i zachována v Topografii
Loketska od Dr. Gnirse z roku 1927. Historika pana Miloše Bělohlávka z Chodova jsme měli možnost v naší obci již
vidět při přednášce, na které vyprávěl o naší dávné historii a historii okolních obcí. Dne 11. ledna 2018 budete mít tuto
možnost opět a to od 17.00 hodin na sále restaurace U Kahanu, kde proběhne beseda o zaniklé obci LIPNICI. Z našich
božích muk se do současné doby mnoho nedochovalo, zbyla pouze původní spodní část. Zbylé části byly povaleny
v období po druhé světové válce a ztratily se neznámo kam. Někteří lidé tvrdí, že zbylé části jsou zakopány někde
v blízkosti původního místa, ale kdo ví, jak to vlastně je. K obnově bylo zapotřebí sehnat co nejvíce materiálů, tak aby se
povedla vytvořit co nejvěrnější kopie stavby. Pátralo se i ve Státním okresním archívu v Jindřichovicích (archív
Sokolov). Restaurátorské práce prováděl pan Jiří Pavlík z Ostrova, který k výrobě zbylých částí použil opravdu kámen a
ne žádný betonový odlitek. Vše se povedlo a v měsíci červnu tohoto roku 2017 se boží muka v plné kráse vrátila na své
původní místo. Je pravdou, že se o malinko, o pár metrů přiblížila blíže do obce, neboť pohledově by ho zakrýval nepříliš
pěkný plot. Až tedy půjdete do naší obce směrem od města Chodova po chodníku, zbystřete a poohlédněte se do pravé
strany, uvidíte je tam stát v plné kráse.

Kulturní akce plánované do konce roku 2017
Soutěž o neoriginálnější vlastnoručně vyrobenou ozdobu
Místní knihovna Vintířov vyhlašuje soutěž pro děti o nejhezčí a nejoriginálnější vlastnoručně vyrobenou vánoční ozdobu.
Nejhezčí ozdoby budou pověšeny na vánočním stromečku v lesoparku nebo před požární zbrojnicí.
Před stromečkem v lesoparku proběhne dne 23. prosince 2017 od 18.00 hodin vyhlášení vítězů s
předáním cen. Své ozdoby můžete odevzdat do 21. prosince v otevíracích hodinách do knihovny
knihovnici sl. Krakové.
Otevírací doba knihovny: Úterý: 15:30 - 18.30 hodin, Čtvrtek: 15:30 - 18.30 hodin, Sobota: 09:00 - 12:00 hodin
Zpívání pod vánočním stromečkem
V sobotu 23. prosince 2017 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. Letos je připraveno i malé vánoční překvapení.
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14. ročník soutěže o nejlepší štědrovečerní salát
V neděli 24. prosince 2017, proběhne v místní restauraci VYKA pana Petra Vystrčila, již 14. 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.
Na všichni akce jste srdečně zváni a nezapomeňte si sebou vzít dobrou náladu.
Stolní tenisté TJ Baník Vintířov
Stolní tenisté TJ Baník Vintířov odehrají začátkem roku 2018 několik utkání v okresním přeboru družstev B, C a
v Krajském přeboru 2. třídy. Domácí utkání se odehrávají vždy v místní sportovní hale.
Budeme velice rádi za vaší podporu a za skandování v ochozech.
Rozlosování okresního přeboru družstev

Rozlosování okresního přeboru družstev

Baník Vintířov B (rok 2018)

Baník Vintířov C (rok 2018)

ST

10.01.18

17:00

Vintířov C

Vintířov B

ST

10.01.18

17:00

Vintířov C

Vintířov B

ST

17.01.18

17:00

Vintířov B

Kynšperk C

PÁ

26.01.18

18:00

Kynšperk C

Vintířov C

31.01.08

17:00

Vintířov C

Sokolov C

H. Slavkov C

Vintířov C

ČT

25.01.18

17:30

Sokolov C

Vintířov B

ST

ST

31.01.18

17:00

Vintířov B

H. Slavkov C

ST

21.02.18

17:00

ČT

22.02.18

16:30

Chodov E

Vintířov B

ST

31.02.18

17:00

Vintířov C

Chodov C

07.03.18

17:00

Bukovany A

Vintířov C

ST

31.02.18

17:00

Vintířov B

Bukovany A

ST

ST

07.03.18

17:00

Bukovany B

Vintířov B

ST

14.03.18

17:00

Vintířov C

Bukovany B

ST

14.03.18

17:00

Vintířov B

H. Slavkov B

ST

21.03.18

17:00

H. Slavkov B

Vintířov C

Krajský přebor 2. třídy
12
13
14
15
16
19
20
21

13.1.2018
27.1.2018
27.1.2018
10.2.2018
10.2.2018
10.3.2018
10.3.2018
24.3.2018

9.00
9.00
14.00
9.00
14.00
9.00
14.00
9.00

TJ Baník Vintířov A
TJ Baník Sokolov B
TJ Batesta Chodov D
TJ Baník Vintířov A
TJ Baník Vintířov A
TJ Baník Vintířov A
TJ Baník Vintířov A
NK BFB Bochov

TJ Lomnice B
TJ Baník Vintířov A
TJ Baník Vintířov A
TJ Jiskra Aš B
SKST Cheb B
TJ Baník Svatava
TJ Luby B
TJ Baník Vintířov A
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24.3.2018

14.00

TJ Loket nad Ohří B

TJ Baník Vintířov A
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