
březen 2018                                                                      č. 100                                                                               

Ze zasedání Zastupitelstva obce Vintířov

29. ledna 2018
 Kontrola usnesení z minulých zasedání 

Zastupitelstva obce Vintířov.
 Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi 

zasedáními.
 Stav a průběh akcí v roce 2017, akce pro rok 2018    

a další roky.
 Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 

dle zákona č.106/1999 Sb., ve znění jeho pozdějších 
změn a doplňků, za rok 2017.

 Informace o kulturních akcích v obci v roce 2018.
 Informace o uzavření společné smlouvy o spolupráci 

mezi dotčenými subjekty na zkušebním polygonu 
firmy BMW.

 Výsledky prezidentských voleb v obci Vintířov        
a v celé ČR.
   Různé:

 informace o tom, že zápis do 1. ročníku ZŠ bude 
v naší obci tentokráte až dne 4.4.2018 v budově 
místní ZŠ v době od 13.00 do 16.30,den otevřených 
dveří v ZŠ proběhnul 17.1.2018 a ZŠ navštívilo 52 
hostů 

 informace pana Muchky o dosavadním průběhu 
zimy a protahování chodníků a komunikací v obci, 
dále informace o statistických údajích komunálního 
odpadu na území obce za rok 2017, výsledky s 
komentářem budou zveřejněny v 
březnovém občasníku obce a ZO rozhodlo, že 
záležitostí odpadků a jejich úhrady, se bude zabývat 
na svém dalším zasedání

 informace o děkovných dopisech a e-mailech 
některých důchodců za vánoční balíčky a dále 
neziskových organizací za finanční dary na podporu 
činnosti v roce 2017

 poděkování starosty obce pana Ošeckého všem 
členům inventarizačních komisí obce za vstřícný 

přístup k včasnému  provedení inventarizace 
majetku obce k 31.12.2017

 pro rok 2018 obdržela obec od KK příspěvek na 
výkon státní správy 229 400.- Kč a dále  příspěvek 
na opatrovnictví ve výši 58 000.- Kč/na opatrovance 
pana Jakubka Josefa a Nárolského Petra/, na volby 
prezidenta ČR jsme obdrželi 27 537.- Kč

 odstávka dodávky tepla ze Sokolovské uhelné a.s., 
divize Energetika Vřesová,  se v roce 2018 
neuskuteční

 výsledná cena tepla za rok 2017 je 494,29 .- Kč/Gj/a 
kalkulace ceny na rok 2018 činí 494,26 Kč/Gj, jedná 
se o dobrý výsledek, ale při konečných propočtech 
byly zjištěny nepřesnosti v měření, kde budeme 
muset tento každoroční problém sladit vhodnými 
měřáky a záležitost technicky vyřešit

 žádost o sponzorský dar - občanské sdružení 
ARAGONIT na uspořádání každoročního festivalu 
zdravotně postižených, Taneční rockenrolová 
skupina Chodov, Gymnázium Cheb/dějepisná 
soutěž/,Včelaři Chodov, Hasiči Chodov –       
2 000.- Kč - ZO souhlasí s uvedenými dary               
a tajemnice paní Picková zajistí sepsání darovacích 
smluv

 řešení 13 přestupků občanů naší obce, zaplatila obec 
v roce 2017 městu Chodov na základě mandátní 
smlouvy 13 000.- Kč

 příkazní smlouva s panem Tesařem na dozorování 
staveb v roce 2018 byla ZO odsouhlasena a starosta 
pan Ošecký byl zmocněn jejím  podpisem

 běžný účet obce k 31.12.2018 činí 27 402 022 .- Kč, 
spořící účet činí 368 344.- Kč , zůstatek u ČNB činí 
2 840 916.- Kč, účet Vintířovské teplárenské činí 
1 710 980 .- Kč

 vyúčtování příspěvku s knihovnou Sokolov ve výši 
26 000.- Kč za rok 2017

 účast na VH SDH, která se konala v sobotu dne 
20.1.2018 od 17.00 v místní hasičárně, navýšení 
tarifů odměn za zásahy od měsíce ledna 2018 – ZO 
jednohlasně souhlasí

 pracovní zasedání ZO by se mělo konat v pondělí 
dne 26.2.2018 od 16.00
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 žádost MUDr. Fegové o prodloužení pronájmu zubní 
ordinace do 31.3.2018/původně 28.2.2018/

 KB – fondy – informace starosty o dosavadním 
výtěžku z uložených prostředků obce, informace o 
návštěvě KB Chodov dne 23.1.2018 a provedení 
kontroly volných prostředků obce 

 žádosti o opravu zárubní a výměny dveří v bytech 
v čp.24 – posouzeno starostou a místostarostou         
a nejnutnější opravy schváleny

 žádost paní Šimkové o možnost založení kroužku 
keramiků při místní ZŠ pro děti i dospělé z obce –
návrh byl ZO přijat a podmínky pro zřízení 
uvedeného budou řešeny v části budovy obce 
čp.169, po uvolnění prodejny Zverimexu 

 mimořádné VH Sokolovské vodárenské s.r.o., se dne 
16.2.2018 zúčastní starosta obce pan Ošecký, 
v případě, že by se nemohl zúčastnit, zastoupí ho pan 
místostarosta Choc

 tajemnice paní Picková podala informaci 
k záležitosti GDPR, která vejde v platnost měsícem 
květnem 2018 a tuto záležitost budeme zatím řešit 
prostřednictvím Centra služeb Mikroregionu 
Sokolov – východ, prostřednictvím Mgr. Tomína 

 otázka volných bytů po paní Komínové/čp.72/          
a panu Černém/čp.182/ - vyhlášeno výběrové řízení

 otázka přidělení garáží u čp.179/žádosti má zatím 5 
uchazečů/

 návrh na navýšení odměn správcům o hřiště, sálu, 
knihovna – ZO souhlasilo s návrhem místostarosty 
pana Choce a v jeho smyslu ZO odsouhlasilo 
navýšení od 1.1.2018  

 vyúčtování dotací na hasičské auto/kraj + APDM/
 otázka odkoupení pozemků od Pádra a Kůse – zatím 

nebylo rozhodnuto a o záležitosti se bude dále jednat 
a bude objednáno zpracování odhadu ze strany obce

 informace ÚP o zajištění dostatečném množství 
finančních prostředků pro rok 2018 na výkon VPP

 informace ČAOH k riziku navýšení nákladů za 
odpady do roku 2024 – 2030

 Maliga Jiří – žádost o pronájem restaurace U 
KAHANU – starosta podá jmenovanému 
požadované informace o tomto nebytovém prostoru 
obce, dle návrhu zastupitelů

 Schämmer Bohouš , Vintířov 183 - souhlas obce 
k napojení zahrádek na veřejnou el.síť na náklady 
žadatelů

 Vajsbergerová Jana – změna smlouvy o pronájmu –
viz žádost – ZO nemá námitek

 v záležitosti připomínky paní Mgr.Šimkové 
k mladým hasičům bylo rozhodnuto, že záležitost 
bude řešena v užším kruhu zastupitelů/p.Češka L.,p. 
R.Muchka,p.Šimková/ u starosty obce s tím, že 
termín bude navržen po domluvě zainteresovaných

 řešena připomínka k poplatkům ze psů – návrh 
nedořešen a budeme probírat příště

 připomínka pana L.Češky k nutnosti úpravy 
kanalizačních poklopů na I.etapě výstavby RD 

 záležitost paní Kotoučkové, Nové Sedlo, Příčná 478 
o zřízení spoluvlastnictví pozemku na výstavbu RD 
na 6.etapě výstavby na přítele pana Dobena Ondřeje

 paní Jaroslava Singerová, Vintířov 153 – převod 
nájemní smlouvy nemovitosti/zahrádky, na části 

parcely 228/7/po zemřelém manželovi na 
jmenovanou

26. února 2018
 Kontrola usnesení z minulých zasedání.
 Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi 

zasedáními
 Informace o činnosti MěPol. Chodov na katastru 

obce v roce 2017.
 Stav a průběh akcí pro rok 2018 a příprava PD a akcí 

pro další roky.
 Informace o předběžných výsledcích hospodaření 

obce a inventarizace majetku za rok 2017.
 Zpráva o činnosti SDH v obci za rok 2017.
 Zpráva o činnosti správy majetku obce za rok 2017.

   Různé:
 paní Střimelská seznámila přítomné s prací Kulturní 

komise a posledním zasedáním, které se konalo 
7.2.2018, probrána byla příprava MDŽ, rokfestu        
a další kulturních akce v nejbližších měsících roku 
2018

 předběžná informace o hospodaření příspěvkových 
organizací obce za rok 2017 – MŠ a ZŠ Vintířov      
a plán oprav na prázdninové měsíce 07 – 08/2018 
v obou zařízeních

 informace o návštěvě zástupce firmy EUROGREN 
pana Krajčoviče, za účelem údržby fotbalových hřišť 
v roce 2018 

 stav internetových stránek obce a třetí rok jejich 
provozu – informaci předal zastupitelům a ostatním 
přítomným místostarosta pan Choc

 20.4.2018 se bude konat na Březové VH VSMOS     
a Sokolovské vodárenské s.r.o. – delegace za obec 
pan Ošecký a v případě, že se nebude moct zúčastnit, 
zastoupí jej místostarosta pan Choc

 plán oprav v MŠ a ZŠ pro prázdniny v roce 2018 
probrán s řediteli obou školských zařízení dne 20.    
a 21.2.2018, po dopracování výkazů výměr               
a nabídkového rozpočtu bude ZO předložen ke 
schválení

 informace tajemnice paní Pickové o konzultaci, ve 
vztahu k VPP na ÚP v Sokolově

 otázka akce hasičů „Hasičská fontána Praha 2018“, 
dne 2.6.2018 ve 22.00

 informace o využití sálu a předsálí v roce 2017/ 25x 
sál,13x předsálí/   

 informace o výroční  zprávě místní knihovny ve 
Vintířově za rok 2017, kterou přednesla tajemnice 
obce paní Picková

 otázka žádosti o změnu regulativů na 6.etapě ve 
vztahu k pozemku 459/25/Nimrichterovi/ - ZO 
nesouhlasí a trvá na stanovených regulativech

 žádost rodiny Michalíkových, Vintířov 14, o 
pokácení stromů na p.p.č.37/1 – ZO nemá námitek

 zájemce o KAHAN  žádost JM trvá
 otázka konkurzů na ředitele místních školských 

zařízení MŠ a ZŠ – ZO rozhodlo, že konkurz nebude 
vyhlašován a stávající ředitele ponechá ve funkci na 
další šestileté období/ 8 hlasů Pro, 3 se zdrželi/

 otázka GDPR – probíhá jednání s Mikroregionem 
Sokolov - východ

 kácení stromů na osadu Chranišov kvůli chodníku –
MěÚ Chodov vydáno povolení
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 teplofikace Sokolov č.N19-stavba II,III.VII,Vřesová 
– Sokolov 17,5 km termonapaječ – nemá vliv na ŽP 
a nebude se v tomto smyslu posuzovat, až budou 
známy další podrobnosti, bude ZO podána informace

 Mudr. Fegová – oznámení o definitivním ukončení 
činnosti ordinace zubního lékaře a ukončení 
pronájmu části nebytových prostor v čp.169 
k 31.3.2018, žádosti o předání zdravotnické 
dokumentace, možno podávat na Krajském úřadě 
Karlovy Vary od 1.4.2018 – oznámení vyvěšeno na 
úředních deskách obce, v otázkách zubního oddělení 
požádán o pomoc radní KK pro zdravotnictví

 žádost pana M. Kounovského a paní V. Kounovské, 
Vintířov 136 o pokácení 1 ks smrku na p.p.č.117 
a118/1 – ZO nemá námitek

 přidělení garáží u čp.179, bytu čp.72 a 182 – viz 
rozhodnutí bytové komise, které ZO 
respektovalo/samostatný zápis/

 žádost o pronájem nebytového prostoru 
v čp.182/bývalá prodejna pečiva/ - s využitím na 

skladovací prostory ZO nesouhlasí a bude vypsána 
další nabídka na nějakou obchodní činnost 

 žádost pana Josefa Bláhy, Vintířov 12 o prodej 
pozemků18/1 a 19 – ZO uvedené pozemky nehodlá 
prodat a doporučuje nadále pronájem

 smlouva s plynárnami ve vztahu k 6. etapě výstavby 
RD

 otázka zjednodušeného řízení ke změně ÚP
 ZO nesouhlasí s přihlášením obce do soutěže 

Vesnice roku 2018
 žádost paní Vajsbergerové, Prodejna zahradnictví 

čp.57, o vyvěšení banneru pro upoutávku na 
horkovod – ZO odkazuje jednat v této záležitosti se 
SU a.s. Sokolov, která je majitelem

 otázka odkoupení pozemků od pana Kuse a Pádra –
v záležitosti není stále  rozhodnuto a čeká se na další 
posouzení

 prezentace Klubu Českých turistů Chodov
 informace starosty o možnosti nominace jednotlivců 

nebo kolektivu na sportovce roku KK  

Výsledky prezidentských voleb ČR 2018

Vstupem do nového roku 2018 se přiblížil konec funkčního období našeho pana prezidenta Ing. 
Miloše Zemana. Bylo tak zapotřebí uskutečnit volby, ze kterých by vzešel nový prezident ČR, na období dalších 5 let. 
V termínu, který byl pevně stanoven, se přihlásilo 9 kandidátů na post hlavy státu a voliči, tak měli o čem přemýšlet. Ve 
dnech 12. a 13. ledna proběhlo 1. kolo prezidentských voleb v celé České republice a vzhledem k tomu, že žádný 
z kandidátu nepřekonal hranici 50% hlasů, muselo se rozhodnout v 2. kole. V našem volebním okrsku se 1. kola voleb 
zúčastnilo 388 občanů z celkových možných 901, což představuje účast 43.06%. Celorepubliková účast v 1. kole voleb 
byla 61,92%. Nejvíce hlasů v naší obci získal současný prezident Ing. Miloš Zeman - 221, na druhém místě se umístil 
Ing. Jiří Drahoš se ziskem - 66 hlasů a na třetím místě skončil Mgr. Michal Horáček, který získal - 48 hlasů. Do 2. kola, 
které proběhlo ve dnech 26. a 27. ledna, tak postoupili pánové Ing. Miloš Zeman a Ing. Jiří Drahoš. Síly obou kandidátů 
byly vyrovnané a tak drama, kdo se stane nový prezidentem ČR, trvalo téměř do samého závěru sčítání. Nakonec 
s celkovým ziskem 51,36% (2 853 390 hlasů) obhájil svůj post prezidenta Ing. Miloš Zeman a na druhém místě 
s celkovým ziskem 48,63% (2 701 206 hlasů) skončil Ing. Jiří Drahoš. V našem volebním obvodě skončilo pořadí 
kandidátu obdobně. S celkovým ziskem 323 hlasů z celkových odevzdaných 428, zvítězil Ing. Miloš Zeman a na druhém 
místě s celkovým ziskem 104 hlasů skončil Ing. Jiří Drahoš. Účast v našem volebním okrsku byla 47,6%, oproti 
celorepublikové 66,6%. Z výsledky 1. a 2. kola voleb byli občané obeznámeni  bezprostředně po skončení a ověření 
sčítání, z obecního rozhlasu a web. stránek. Celkový průběh voleb byl bezproblémový a bez zbytečných incidentů. 
V letošním roce se uskuteční ještě podzimní volby a to do obecních zastupitelstev a senátu. O termínu konání, Vás 
budeme včas informovat. 

Poplatek za psa a za pronájem pozemku

V průběhu měsíce března 2018 máte možnost v pokladně obecního úřadu zaplatit poplatky za psy        
a pronájmy pozemků a to v úředních hodinách pondělí a středa od 8.00 - 12.00 a od 13.00 - 17.00 hod. nebo na číslo 
účtu 2826391/0100, včetně vašeho variabilního symbolu nebo specifikace – jméno poplatníka + poplatek pes nebo 
poplatek pronájem pozemku. Pokud jste doposud tak neučinili v průběhu měsíců leden a únor,  byli Vám poslední týden 
v únoru rozeslány poštovní poukázky na tyto poplatky se splatností nejpozději do 31. 3. 2018. V případě, že došlo ke 
změně, která bude mít vliv na výši poplatku (přiznání starobního důchodu, ZTP-P , atd.), kontaktujte obecní úřad. Výši 
poplatků Vám rádi opravíme a výši upřesníme. Sazby poplatků u pronájmů pozemků zůstávají nezměněny. Sazby u 
poplatků za psy jsou určeny obecné závaznou vyhláškou takto: základní sazba za psa 600,-Kč. Za psy chované 
v rodinných domech a stavbách pro individuální rekreaci, ve kterých má poplatník trvalý pobyt činí sazba 150,-Kč. Sazba 
místního poplatku za psa jehož držitelem je poživatel starobního, invalidního, vdovského a vdoveckého důchodu, který 
je jeho jediným zdrojem příjmu činí poplatek v byt. jednotce 150,-Kč za prvního a 200,-Kč za každého dalšího psa       
a poplatek za psa v rodinném domě 70,-Kč za prvního a 100,-Kč za každého dalšího. 
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Činnost bytové správy za rok 2017

K 31.12.2017  má Obec Vintířov ve správě 234 bytových jednotek, z toho je 176 bytů v osobním vlastnictví 
(Společenství vlastníků jednotek)  a  58 bytů v majetku Obce Vintířov. 
Jediný volný byt č.p. 111/2 byl 1.5.2017 předán k užívání nájemci z č.p. 179, z důvodu rekonstrukce.
V průběhu roku 2017 proběhla celková rekonstrukce budovy č.p. 179, kde bylo původně 8 "holobytů", byt správce           
a ubytovna. Nově zde vzniklo 6 bytů pro seniory, které byly koncem roku 2017 zkolaudovány a k 1.1.2018 předány k 
užívání novým nájemcům, po předchozím výběrovém řízení. 
Přidělením bytů pro seniory se začátkem roku 2018 uvolní dvě bytové jednotky na které bude následně vypsáno 
výběrové řízení. 

Pohledávky v obecních bytech.

Pohledávky v obecních (nájemních) bytech činí ke konci roku 2017 částku  393.834,-  Kč. 
Pohledávky jsou o 22.990,- Kč vyšší než předchozí rok.
V bytě 24/4 nebyl uhrazen nedoplatek z vyúčtování záloh za rok 2016.
V bytech 57/2 a 182/23 jsou celkem 4 neuhrazené měsíční platby.
Dluhy byly upomenuty, projednány a nájemci se zavázali uhradit pohledávky nejpozději do 31.3.2018. 
Pokud tak neučiní, nebude jim prodloužena nájemní smlouva.

Opravy a údržba bytů v majetku Obce Vintířov.

V průběhu roku 2017 se v obecních bytech prováděla běžná údržba a výměna dalších dosluhujících sporáků. 

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

Obec Vintířov má ve správě 9 společenství vlastníků jednotek (dále jen SVJ), kterým vedeme účetnictví a zajišťujeme 
pravidelné  revize, požadované opravy, dohlížíme na platební morálku jednotlivých vlastníků bytů vůči SVJ, a další 
činnosti, které jsou uvedeny v Mandátní smlouvě.

Platební morálka některých členů SVJ není dobrá, ale největší dlužníci už většinou o své byty přišli 
v dražbě. Byty skupují realitní společnosti nebo fyzické osoby za účelem pronájmu.   

Vintířovská teplárenská a majetková s.r.o.. 

Cena tepla za rok 2017 byla vykalkulována dle skutečných nákladů na 494,29 Kč/ GJ s DPH.
Předběžná cena pro rok 2017 byla stanovena na 494,29 Kč. 
V roce 2017 nedošlo k žádné větší havárii, ani k neplánovaným opravám, proto se nám podařilo dodržet předběžně 
stanovenou cenu. 

Předběžná kalkulace ceny tepla pro rok 2018 byla opět stanovena na  494,29 Kč/GJ s DPH.
Bohužel hned na přelomu roku 2017/2018 došlo k havárii na teplé vodě, která zřejmě ovlivní kalkulaci ceny tepla za rok 
2018.

Počet odběratelů tepla a teplé vody zůstává nezměněn: 9 SVJ, SBD Rozvoj Sokolov, 
MŠ Vintířov, ZŠ Vintířov a Obec Vintířov (byty a nebytové prostory).  

22.02.2018   
                                                                                                                            Jana Češková
                                                                                                                Odbor správy majetku obce                                                                                              

Odstávka dodávky tepla ze Sokolovské uhelné a.s., divize Energetika Vřesová, se v letošním roce 2018 neuskuteční.
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Výroční zpráva za rok 2017

OBEC VINTÍŘOV
PSČ 357 44 Vintířov 62

Výroční zpráva
o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Obec Vintířov je povinným subjektem pro poskytování informací na základě § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona).

Obec Vintířov v souladu se zákonem poskytovala občanům informace, o které byla požádána.
Na základě ustanovení § 18 zákona, vydává obec Vintířov tuto výroční zprávu:

1. Základní informace o obci, o podmínkách poskytování informací a další, ve smyslu ustanovení § 5 zákona, jsou 
občanům k dispozici v tištěné podobě v kanceláři obecního úřadu. Rovněž jsou zveřejněny na webových 
stránkách obce Vintířov: http://www.vintirov.cz/cs/informace-podle-zakona/

2. Informace o poskytování informací v roce 2017 ve smyslu ustanovení § 18 zákona:

 Počet podaných písemných žádostí o informace                                  6
 Počet podaných odvolání proti rozhodnutí                                           0
 Výsledky řízení o sankcích za nedodržení zákona                                0
 Výčet poskytnutých výhradních licencí                                                0
 Počet stížností podaných podle § 16a                                                    0
 Další informace, vztahující se k uplatňování zákona                            0

Podané ústní a telefonické žádosti o poskytnutí informace, jsou vyřízeny bezprostředně se žadatelem ústně, nejsou 
evidovány a není uplatněn žádný poplatek.
Obec dále poskytuje informace prostřednictvím veřejně přístupné desky a webových stránek obce.

3. Výroční zpráva bude zveřejněna na úřední desce obecního úřadu v elektronické podobě na adrese 

http://www.vintirov.cz/cs/informace-podle-zakona/

Ve Vintířově 14.3.2018                                                                                                      Jiří Ošecký v.r.
                                                                                                                                         starosta obce Vintířov

Oznámení o výstavbě nového kabelového vedení nízkého napětí

Montážní firma OMEXOM GA Energo, s.r,o., bude v období březen – srpen/2018 provádět na základě projektu 
zpracovaném společností MONTPROJEKT, výstavbu nového kabelového vedení NN, včetně osazení pojistkových skříní 
a demontáže stávajícího vzdušného vedení NN. Veškeré stavební práce s tím spojené budou směřovat od místní základní 
školy, dále směrem do spodní části obce. V této záležitosti proběhlo i několik jednání na obecním úřadě, jak 
s projektantem, s dotčenou firmou a všemi zainteresovanými. Na společná jednání byli přizváni i zástupci firmy Catr 
spol. s r.o., která provozuje v naší obci multifunkční optickou síť. Zatím firma zbudovala v rámci své 1. etapy optické sítě 
v převážné většině na sídlišti a směrem do města Chodova. V plánech firmy je zbudovat v rámci 2. etapy i optické sítě 
právě v místech, ve kterých budou nyní probíhat stavební práce shora zmiňované firmy OMEXOM GA Energo, s.r.o.. 
Jelikož jsme si vědomi, že výstavba bude svým rozsahem zasahovat do větší části obce a nebylo by zrovna příjemné         
a přínosné, aby občané omezení s tím spojená absolvovali dvakrát. Dne 7.3.2018 se konalo společné jednání všech 
zainteresovaných subjektů a bylo přislíbeno, že firmy své práce zkoordinují tak, aby vše proběhlo v rámci jedné akce. 
Tak věříme, že se vše povede a udělají se dvě významné akce, ku prospěchu obyvatel obce. Oznámení firmy OMEXOM 
GA Energo, s.r.o., je vyvěšeno na úředních deskách obce společně i s mapkou, na které je vyobrazen rozsah výstavby 
nového kabelového vedení NN ve spodní části obce.  
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Přehled o uložení odpadu a tříděných složek odpadu za období 2005 – 2017

V tabulce lze vidět stále rostoucí objem tříděného odpadu. Je dobře, že lidé třídí a využitelný odpad nekončí na skládce, 
avšak stále je co zlepšovat. Mírně taktéž vzrostl objem objemného odpadu, toto lze přičíst nárůstu počtu obyvatel v naší 
obci. Těch bylo ke konci roku 2017 celkem 1182 a znamená to tedy, že na každého obyvatele naší obce připadá celkem 
232 kg odpadu za rok, přičemž z toho 45,7kg bylo vytříděno a to je celorepublikový průměr.

Směsný komunální odpad
Náklady na svoz směsného komunálního odpadu od občanů v roce 2017 činily 312 tis. Kč a vybrané poplatky činily 251 
tis. Kč. Tudíž 61 tis. je ztráta, kterou v současné době doplácí obec. Poplatek hradí 542 občanů, aby byla umořena ztráta, 
muselo by dojít k navýšení měsíčního poplatku o 10 Kč na občana.

Tříděný komunální odpad
Počty nádob na tříděný odpad: Plast 11 ks

   Papír 11 ks
   Sklo 10 ks

      Nápojový karton 8 ks
   Textilní materiál 2 ks

Náklady na tříděný odpad plně hradí obec. V roce 2017 to bylo 158,6 tis. Kč. a od EKO-KOMu jsme dostali zpět celkem
142 tis.Kč.

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

rok 

2015 

v

tunách

rok 

2016 

v

tunách

rok 

2017

v 

tunách

Plasty 1,27 1,39 2,485 3,18 3,365 6,356 8,929 10,246 11,494 12,614 13,2 13,765 15,637

Sklo 2,67 3,07 2,759 5,2 6,279 6,735 10,203 9,367 9,995 9,536 10,2 11,007 14,944

Papír 2,61 2,93 3,385 5,056 6,418 11,356 14,953 15,87 17,508 16,889 17,82 19,119 19,639

Směsný 

komunální 132,22 119,53 122,36 123,87 109,35 118,62 132,28 132,68 126,59 127,8 131,42 134 131,687

Objemný 

(kontejnery) 342,06 384 363 258,58 387,9 188,42 81,320 79,22 57,6 69,68 60,42 75,9 89,6

Nápojový 

karton 0 0 0 0 0 0 0,239 0,258 0,521 0,53 0,57 0,497 0,523

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

Bioodpad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Neevid

oval se

Neevid

oval se

50 65

Pneu Neevid
oval se

Neevi
doval 

se

Neevi
doval 

se

Neevid
oval se

Neevid
oval se

Neevid
oval se

Neevid
oval se

Neevid
oval se

Neevid
oval se

Neevid
oval se

Neevid
oval se

Neevid
oval se

225 ks

CELKEM 480,83 510,92 494 395,89 513,31 331,49 247,92 247,64 223,71 239,26 239,74 304,29 340,33
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Za zpětný sběr elektrozařízení jsme od společností dostali v roce 2017 celkem 10 tis. Kč. 
Za sběr textilu jsme obdrželi od firmy Dimatex 1,5 tis.Kč

Objemný odpad – velkokapacitní kontejnery
Náklady na objemný komunální odpad plně hradí obec. V roce 2017 to bylo 61,3 tis. Kč (není zahrnuta vlastní doprava)
Nebezpečný odpad
Náklady na nebezpečný odpad činily v roce 2017 celkem 12tis. Kč a taktéž je plně hradila obec.

Tudíž kompletní náklady na odpadové hospodářství:139.400,- Kč
Náklady: 543.900,- Kč
Příjmy: 404.500,-Kč

Skládkovné 1 tuny odpadu činí 1.350,- Kč

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Zpracoval: Muchka Robert                           vedoucí odboru MH a PO                       Ve Vintířově dne 24.1.2018

                                  Změna provozní doby sběrných míst 

Od 1. března 2018 se mění provozní doba sběrných míst (č.p.111 u sídliště a č.p.186 areál sběrny) 
takto: pondělí a středa 14.30 - 17.00 hod, sobota 9.00 - 11.30 hod.. Ve sběrných místech lze 
bezplatně uložit nadměrný odpad, nábytek, bioodpad (tráva, listí), veškeré elektrozařízení a nově   
i kovy a železný odpad. Dále zde můžete uložit nespotřebované pečivo, které je suché a bez 
pomazánek a margarínů. Toto pečivo můžete také v sáčku zavěsit na nádobu na odpad (pouze na 
sídlišti) a pracovníci TS jej odeberou. Pečivo bude použito jako krmivo pro ryby v lesoparku.

Vánoční dárek pro naše technické služby

Naše místní technické služby nemusíme našim občanům dlouze představovat. Od 
roku vzniku 2005 se snaží svou činností udržovat pořádek v obci, starají se           
o místní zeleň a v zimních měsících se snaží i za pomoci Vás občanů, udržet 
komunikace ve stravu sjízdném a schůdném. A právě na veškeré tyto své činnosti, 
které vykonávají pro nás občany, dostaly „ pod vánoční stromeček“ nový 
komunální nosič nářadí nazvaný Antonio Carraro TT HST se zimní výbavou 
pro údržbu chodníků, společně s reverzním mulčovačem BERTI EKR  145 pro 
mulčování travnatých ploch. Vánoční dárek v podobě tohoto stroje si převzal 
vedoucí odboru místního hospodářství a požární techniky Robert Muchka. Tato 
nová komunální souprava je složená z osvědčeného modelu TTR 4400 HST 

s reverzním pracovištěm obsluhy, který pohání skrze hydraulickou třístupňovou převodovkou s pohonem 4x4 dieselový 
motor YANMAR o výkonu 38 koňských sil. Kabina obsluhy nepostrádá modernější vybavení, které je potřeba pro práci, 
jak v letním, tak v zimním období. Nechybí automatické topení s klimatizací, vzduchem odpružené sedadlo a moderní 
kontrolní palubní systémem. Pro zimní údržbu k posypu chodníku bude sloužit komunální rozmetadlo, které je vybaveno 
clonou pro zimní posyp, krycí plachtou, čechrákem a nerezovým rozhozovým ústrojím. Pro údržbu komunikací v zimním 
období je stroj dále vybaven moderní šípovou radlicí českého výrobce ABM Technology PKV 156 s gumovým břitem. 
Tato šípová radlice je vybavena ochranným protinárazovým systémem k pohlcování rázů od radlice při najetí na 
překážku. Pro letní údržbu travnatých ploch se bude používat již shora zmíněný reverzní mulčovač BERTI model EKR 
145, který je osazen těžkými ocelolitinovými kladivy. Věříme, že tento krásný vánoční dárek v podobě moderně 
vybaveného malotraktoru, přispěje k pěknému vzhledu obce a usnadní každodenní práci zaměstnancům technických 
služeb. Ať slouží a poslouchá.
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Zpráva o činnosti JSDHO Vintířov v roce 2017

         Činnost JSDH Vintířov

Jednotka SDH Vintířov měla v roce 2017 celkem 14 členů, z toho velitele jednotky, 4 
velitele družstva, 5 strojníků a 4 hasiče. Všichni velitelé, strojníci včetně 10 nositelů DT mají platná osvědčení, probíhají 
u nich pravidelné lékařské prohlídky a přezkoušení z odborné způsobilosti. Celý rok taktéž probíhala dle ročního plánu 
odborná příprava všech členů jednotky. Strojníci pravidelně provádějí kondiční jízdy, kontrolu a údržbu požární 
techniky. Byl zaveden ,,strojní den,, , kdy je každou poslední sobotu v měsíci provedena kontrola a funkčnost veškerého 
zařízení, kterým jednotka disponuje. 
Pořízením nového vozidla CAS 30 Scania, které bylo zařazeno do výjezdu začátkem roku, vzrostl rapidně také počet 
zásahů, ke kterým jednotka vyjížděla. Z obvyklých cca 15 jich v roce 2017 bylo již 50 a zvyšování lze ještě očekávat. 
I nadále zůstává jednotka vintířovských hasičů také místní jednotkou pro město Nové Sedlo a celý jeho katastr, za což 
obec Vintířov získává smluvní poplatek 100tis.Kč za rok. 
Kromě klasické zásahové činnosti je jednotka taktéž předurčena k řešení mimořádných událostí (živelné pohromy, 
evakuace, atd.).
Technika a vybavení jednotky je plně akceschopné, moderní a vyhovující. Všichni členové zásahové jednotky mají 
přiděleny stanovené osobní ochranné prostředky, u nichž dochází k pravidelné obměně.

Zásahy JSDH Vintířov

Dopravní nehody - 1x
Dopravní nehody železniční - 1x
Ostatní mimořádné události - 9x
Ostatní pomoc - 1x
Planý poplach - 3x
Požár - 18x
Technická pomoc – 12x
Únik plynu/aerosolu – 1x
Únik ropných produktů – 4x

Náklady na provoz

Rok Teplo Voda Elektrika PHM

STK+ 
opravy
(ventil,,..)
Hav.poj+li
di 35tis

Refundace
školení, 
občerstvení

Nákup 
vybavení 

Odměny celkem

2017 88GJ/43.000,- 48m3/6.000,- 15.000,- 42.729,- 142.000,- 34.127,- 118.619,- 110.000,- 404.725,-

2016 97GJ/46.000,- 29m3/4.044,- 15.180,- 8.300,- 61.000,- 52.300,- 586.000,- 118.000,- 890.824,-

2015 87GJ/43.000,- 40m3/5.000,- 14.900,- 12.300,- 75.200,-

2014 90GJ/39.000,- 25m3/3.720,- 14.869,- 31.416,- 89.000,-

2013 164GJ/81.000,- 43m3/5.154,- 17.738,- 30.895,- 135.000,-

2012 163GJ/61.500,- 64m3/6.400,- 17.077,- 39.513,- 125.000,-

Muchka Robert
                                                                                 velitel JSDH Vintířov
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Dotace z rozpočtu obce Vintířov na kulturu a sport na rok 2018 
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1 31.3.2018

Hledání 
velikonočního 
zajíčka vodárna

Mgr. Petra 
Šimková 12 000,-Kč 12 000,-Kč

              
-   Kč 12 000,-Kč

balíčky 6.000,-, materiál 
4.000,-, převleky 2 000,-
= 12.000,- Kč

1 26.5.2018 Dětský den
has. 
zbrojnice

Mgr. Petra 
Šimková 10 000,-Kč

           
10 000,-Kč

              
-   Kč 

           
10 000,-Kč

převleky 2.000,-, balíčky 
6.000,-, materiál 2.000,-
Kč = 10.000,- Kč

1 27.10.2018

Halloweenské 
strašení vodárna

Mgr. Petra 
Šimková 10 000,-Kč

           
10 000,-Kč

              
-   Kč 

           
10 000,-Kč

materiál 2.000,-, balíčky 
6.000,-, převleky 2.000,-
= 10.000,-Kč

3 Mgr. Petra Šimková 20 000,-Kč 
           
32 000,- Kč 

              
-   Kč 32 000,-Kč 

1 17.-18.2.2018

Ples pro 
rodiče a 
přátele MŠ + 
karneval pro 
děti

Sál           
U Kahanu

Mateřská škola 
Vintířov 27 000,-Kč 8 000,-+ sál 

3000,
-vl. 
Podíl 
+ 
vstup
né 16 
000,- 8 000,-+ sál 

hudba, ozvučení 8000,-Kč 
+ sál

1 Mateřská škola Vintířov 27 000,-Kč   8 000,-Kč   8 000,-Kč

1 28.7.2018

Letní pohár 
mužů v 
kopané

hřiště TJ 
Baník 
Vintířov

TJ Baník 
Vintířov 9 000,-Kč 9 000,-Kč 

        
1 500 
Kč 9 000,- Kč 

odměny rozhodčí a 
cestovné 4 500,-, ceny 2 
500,-Kč, občerstvení hráči 
a rozhodčí 2 500,-Kč = 9 
000,-Kč

1 TJ Baník Vintířov   9 000,-Kč 9 000,-Kč 9 000,-Kč 

1 24.12.2018

Štědrovečerní 
salát

Vyka 
Vintířov Petr Vystrčil   6 000,-Kč 6 000,-Kč 

              
-   Kč 6 000,-Kč ceny 6 000,-Kč

1 Petr Vystrčil   6 000,-Kč   6 000,-Kč 
              
-   Kč    6 000,-Kč 

5 Granty na rok 2018 celkem 55 000,-Kč 55 000,-Kč

Zubní ordinace

Ordinace zubního lékaře v naší obci s definitivní platností prozatím končí. Zubní lékařka MUDr. Bohuslava Fegová 
ukončila svou činnost z důvodu, odchodu do důchodu. Ze strany lékařky byly učiněny veškeré kroky pro to, aby obvod 
zůstal zachován a našla se za její osobu adekvátní náhrada. Na obecním úřadě proběhlo v této záležitosti i setkání 
s potencionálním nastupujícím lékařem, který měl začít provozovat svou praxi od 1. dubna 2018. I přesto, že se celá 
záležitost vyvíjela velice slibně, nakonec skončila nezdarem. Nabízela se ještě jedna varianta náhrady za paní lékařku, ale 
i ta nakonec nedopadla podle očekávání. Obecní úřad nezůstává k této nepříjemné záležitosti lhostejný a činí veškeré 
možné kroky k tomu, aby byl tento druh lékařské praxe v naší obci zachován. O pomoc byl požádán i radní 
Karlovarského kraje pro zdravotnictví. Dalším krokem bylo podání inzerátu na pronájem nebytového prostoru v objektu 
č.p. 169, v kterém se snažíme oslovit širokou lékařskou i laickou veřejnost, prostřednictvím novin, internetu a jiných 
moderních medií. Pacienti si mohou o svou zdravotní dokumentaci zažádat na základě písemné žádosti od 1.4.2018 na 
Krajském úřadě Karlovarského kraje, odbor zdravotnictví. Zdravotní dokumentace na základě Vámi podané žádosti, bude 
neprodleně předána nově zvolenému poskytovateli zdravotních služeb. Zdravotní dokumentaci nelze předat do rukou 
pacienta! Odbor zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje se nachází na adrese: Závodní 353/88, 360 06 
Karlovy Vary, budova B, 4. patro, kancelář č. 409, tel. 354 222 224.  Formulář si lze stáhnout ze stránek KK pod názvem 
(Vzor žádosti pacienta o předání zdravotnické dokumentace), nebo je k dispozici přímo v kanceláři odboru zdravotnictví. 
Odkaz na formulář je i na stránkách obce v článku zubní ordinace.
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Ze školských zařízení

                  Co přinesl nový rok 2018

Nový rok v naší mateřské škole byl ve znamení příprav na již tradiční největší akce, kterými je karneval a ples pro rodiče 
a přátele Mateřské školy Vintířov.
Asi nikdo z přítomných těchto kulturních akcí si nedovede představit, jaká příprava všemu předchází.
Od výběru tématu karnevalu a sepsání jejího scénáře, po ušití kostýmů, nákup tomboly a výherních cen, organizační 
zajištění a celkové secvičení jednotlivých hraných pohádkových výstupů pro děti vždy uplyne mnoho času a úsilí.
Proto vždy po skončení obou akcí s napětím očekáváme, jak se karneval a ples líbil, jaké ohlasy vyvolal.
Doufáme, že i letos náš karneval a ples, který se uskutečnil dne 17.2.2018 splnil očekávání všech přítomných. 
Nečekáme velká slova, jen úsměvy našich dětí a snad i malé poděkování od rodičů - to nás nabíjí pro další práci při 
přípravě dalších podobných kulturních akcí.
Děkujeme všem, kteří se našich zimních akcí zúčastnili za to, že se společně s námi umí bavit.
Děkujeme  porotcům na  karnevalu p. Kalinové, p. Dzikové, p. Krakové, p. Erbertovi, p. Kotovi za to, že si udělali čas        
a strávili s námi jedno odpoledne plné dětského křiku a veselí.
Velký dík patří zejména panu Chocovi, který nám pomáhal při ozvučení karnevalu pro děti.
Poděkování patří též sponzorům: MVDr. p. G. Novotné, p. J. Vajsbergerové ze zahradního centra Letokruh,                      
p. Weigendovi z velkoobchodu ovocem zeleninou, p. Ludrovské. Panu Peterlovi děkujeme za pořízení fotografií 
dětského karnevalu a jeho zveřejnění na webových stránkách MŠ.
Při vyjádření díků nesmím zapomenout na zastupitele naší obce, kteří jako zřizovatelé MŠ nás podporují a pomáhají při 
pořádání všech akcí školy.

Děkujeme a doufáme, že příští rok budeme moci navázat na tradici těchto společenských akcí.

VÍTĚZOVÉ DĚTSKÉHO KARNEVALU Z LESA ŘÁHOLCE

- RODINNÉ TÝMY

1. MÍSTO  :   Matyášek Hajdu s tatínkem jako vodníčci
2. MÍSTO : BARUŠKA Žemličková s maminkou jako muchomůrky
3. MÍSTO  :   Týnka Pfeifer s tatínkem jako drákula s dcerkou Mavis

- MASKY DĚTSKÝCH JEDNOTLIVCŮ

  1.MÍSTO :   Robík Mirga jako sultán
  2.MÍSTO :   Románek Gareis jako Rumcajs
  3.MÍSTO :   Dominička Peterlová jako tygřice
  4.MÍSTO  :   Ládík Müller  jako Batman
  5.MÍSTO :   Anička Demetrová jako Sněhurka
  6.MÍSTO :   Pavlík Dunda jako Optimus Prime
  7.MÍSTO :   Gabík Gareis jako Cipísek
  8.MÍSTO  :   Lillynka Lemerman jako Manka
  9.MÍSTO :   Karolínka Peterlová jako víla
10.MÍSTO :   Evička Svobodová jako mořská panna

VÍTĚZOVÉ MAŠKARNÍHO PLESU PRO DOSPĚLÉ

Při celkovém počtu 25. soutěžících masek zvítězili:

1. MÍSTO  :    MANŽELÉ Žemličkovi jako sněhuláci
2. MÍSTO  :    Z.Mandincová a R.Hoblíková jako slunečnice
3. MÍSTO  :   P.Džudžová jako Fióna

VŠEM VÍTĚZŮM KARNEVALU I MAŠKARNÍHO PLESU GRATULUJEME A TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ 
V PŘÍŠTÍM ROCE 2019.
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UPOZORNĚNÍ  PRO  RODIČE

Zápis nových dětí  do MŠ-Vintířov pro školní rok 2018/19 proběhne začátkem měsíce květena 2018.
Přesné datum bude včas vyvěšeno ve veřejné vývěsce OÚ-Vintířov, na plagátu umístněném v budově MŠ a podrobné 
informace naleznete též na web. stránkách Mateřské školy Vintířov.

                             
                                                                                      Za kolektiv MŠ-Vintířov
                                                                               Zdeňka Štafková, ředitelka školy
                                                                           

                               Základní škola

Výcvik bruslení 
V pátek 9. 2. a 2. 3. 2018 se žáci společně s některými 
pedagogy vypravili na bruslařský výcvik do Nejdku. 
Cesta autobusem proběhla v poklidu a dokonce              
i převlékání a nazouvání bruslí nám šlo báječně. Na ledě 
byly děti už jako rybky ve vodě. Sice bylo několik 
pádů, ale to nikomu vůbec nevadilo. Pokaždé 
následoval úsměv a pokračovalo se v krasojízdě. Kluci 
hráli hokej, děvčátka zkoušela různé kreace. Starší děti 
pomáhaly nováčkům, kteří si ještě v bruslení nejsou 
zcela jisti. Škoda, že to bruslení vždy tak rychle uteče. 
Ke konci všechny děti čekala sladká odměna v podobě 
sladkých bonbónů. Při zpáteční jízdě nám děti málem 
v autobuse usnuly. Ale není se co divit, po tak 
náročném dopoledni.

      Jitka Drofová

Notes strážníka Pavla
Pan Pavel Staněk ze Střediska prevence kriminality  
Chodov  pravidelně   navazuje a pokračuje v další  
osvětové  činnosti  s Notesem strážníka Pavla, který je 
zacílen na žáky a žákyně 2. a 3. ročníku. Koncem února 
se věnoval s druháky a druhačkami tématu  dopravních  
značek v rámci BESIPU a  se žáky a žákyněmi  třetího 
ročníku probíral začátkem března téma ochrany zdraví.  
Pevně věříme, že nabité vědomosti zúročí děti  
především v praktickém životě.

            Za kolektiv ZŠ Mgr. Simona Chaloupková, DiS.

Přebor ve šplhu na tyči
Koncem ledna se několik statečných sportovců ze ZŠ 
Vintířov vydalo do Chodova poměřit své síly s dětmi 
z jiných škol ve šplhu na tyči. Každoročně je opravdu 
veliká konkurence a prosadit se v této soutěži je 
opravdu těžké. Musím konstatovat, že děti z Vintířova 

neměly v žádném případě v úmyslu se „jen zúčastnit“. 
Obrovská pochvala patří všem, ale nejvíce dvěma 
páťačkám, které ve své kategorii vybojovaly zlatou       
a bronzovou medaili.                                  

Mgr. Nina Kačírová 

Cyklistický výcvik
Dne 23. února se žáci čtvrtého ročníku zúčastnili 
prvního cyklistického výcviku v DDM Sokolov.                             
Výcvik byl rozdělen na dvě části, teoretickou                 
a praktickou. Nejdříve si připomněli a procvičili znalost 
dopravních značek a pravidel silničního provozu, poté si 
vyzkoušeli jízdu na cyklotrenažerech. Druhý cyklistický 
výcvik nás čeká koncem školního roku na venkovním 
dopravním hřišti. 

                   Mgr. Monika Kindlová

Přebor ZŠ
Tradičně se naši žáci zúčastnili soutěže Přebor ZŠ 
v přeskoku přes švihadlo. Letos jsme získali pouze 3 
medaile a celkově jsme obsadili 4. místo. Mezi nejlepší 
žáky, kteří získali medaili patřila Veronika Černá          
a Natálie Dejlová ze 3. třídy a Jiří Nesměrák  z 5. třídy. 
V tomto případě platí, že není důležité vyhrát, ale 
zúčastnit se Všem skokanům děkujeme a příští rok se 
budeme více snažit

                      Mgr. Petra Šimková

                 
Den otevřených dveří
V lednu 2018 se uskutečnil „Den otevřených dveří“. 
Rodiče našich žáků i budoucích prvňáčků měli možnost 
navštívit naši školu a zúčastnit se výuky v jednotlivých 
ročnících. 
Škola byla otevřená od 8.00 do 16.00, celkem jsme 
přivítali 52 hostů.
  

                                    Mgr. Marcela Kokešová, ŘŠ

Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ
Dne 4. 4. 2018 od 13.00 do 16.30 se bude konat zápis žáků do 1. ročníku.

K zápisu přineste:   rodný list dítěte
                                         občanský průkaz zákonného zástupce
                                   vyplněný dotazník pro rodiče (předá ZŠ nebo MŠ)
                                            vyplněnou žádost o přijetí dítěte (předá ZŠ nebo MŠ) 
                                                                                                                                               

                                                                                                                                   Mgr. Marcela Kokešová, ŘŠ
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Zájezdy v období 03 – 06/2018

Kutná Hora

V sobotu 5. května 2018 se uskuteční zájezd do středočeského kraje, kde navštívíme historické město Kutná Hora. Ve 
středověku se díky těžbě stříbra jednalo o jedno z nejvýznamnějších českých měst. Jak název města naznačuje, souvisí 
jeho historie s těžbou („kutáním“) stříbrných rud a tavením stříbra. Součástí města je významná městská památková 
rezervace, která je zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO. Naším cílem bude i zámek Kačina, který patří 
mezi nejvýznamnější stavby empírové architektury v Čechách. Tento zámek Kačina nechal postavit starý český 
šlechtický rod Chotků původem ze západních Čech. Zámecké expozice nabízejí možnost seznámit se s historií Chotků     
a můžeme tak obdivovat architektonické krásy tohoto zámku.

                      
Program:              Termín: sobota 5. května 2018

 06.30       odjezd z Vintířova
 10.30       příjezd do areálu zámku Kačina
 11.00       prohlídka zámku Kačina, (prohlídka jeho interiéru a zámeckého parku)
 12.30       příjezd do centra Kutné Hory s individuálním časem na oběd a odpočinek, dle vlastní volby
 14.30       prohlídka Chrámu sv. Barbory a kaple Božího těla s místním průvodcem
 16.00       příjezd do příměstské části Sedlec
 16.30       prohlídka kutnohorské Kostnice s místním průvodcem
 18.00        předpokládaný odjezd z Kutné Hory
 22.00       plánovaný návrat do Vintířova

Přihlášky na zájezd se přijímají od 4.4.2018 od 15.30 hodin na obecním úřadě v kanceláři č. 6.                                          
Cena zájezdu činí 250,- Kč na účastníka. V ceně je zahrnuta doprava, vstupné, průvodcovské služby a cestovní pojištění.

Zájezd do Prahy na divadelní představení Mýdlový princ – divadlo Broadway

V sobotu dne 19. května 2018 se vypravíme do Prahy a naším hlavním cílem bude návštěva divadla BROADWAY. 
Shlédneme zde českou muzikálovou komedii Mýdlový princ a uslyšíme mnoho známých hitů zpěváka Václava Neckáře. 
Zazní tak například hity Čaroděj Dobroděj, Ša-la-la-la-la-la-li, Nejsem gladiátor, Svatovítský chrám, Odejdu, Půlnoční, 
Hej, pane zajíci!, Lékořice, Pár dnů prázdnin, Já dovedu lhát, Dr. Dam di Dam, Kdo vchází do tvých snů, má lásko, 
Mýdlový princ a další. Slavnostní premiéra tohoto muzikálu proběhla v témže divadle a to 12. dubna 2015. V hlavních 
rolích se alternují (mění) Martin Dejdar, Sagvan Tofi a Martin Písařík. Mýdlový princ je muzikálová komedie se silnými 
lidskými příběhy. Děj muzikálu vypráví příběh neúspěšného herce Martina Marka, který po smrti svého otce se rozhodne 
odejít do zapadlého kouta na Šumavě, aby se zde pokusil vzkřísit divadelní soubor Šumavan.

Program:              Termín: sobota 19. května 2018

 06.45        přistavení autobusu

 07.00        odjezd z Vintířova

 09.30       příjezd do Prahy - volný program

 14.00        představení v divadle BROADWAY

 17.00        odjezd z Prahy

 20.00        plánovaný příjezd do Vintířova

Přihlášky na uvedený kulturní zájezd se přijímají od 18.4.2018 od 15.30 hodin na obecním úřadě v kanceláři č. 6.      
Cena zájezdu činí 250,- Kč na účastníka. V ceně je zahrnuta doprava, vstupenky a cestovní pojištění. 

                                                                                                                                       Změny vyhrazeny.

                                  Všem účastníkům přejeme šťastnou cestu a pěkný zážitek.
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Vítání občánků 2018

V letošním roce 2018 se slavnostní vítání nově narozených občánků uskuteční v sobotu                 
24. listopadu od 14.00 hodin, ve společenském sále restaurace „U Kahanu“. Vítat se budou děti 
narozené v období 1.11.2017 – 31.10.2018. Každé narozené děťátko, které se se svými rodiči 
zúčastní slavnostního přivítání, dostane od obce malý dárek, pamětní list a malou finanční hotovost. 
Z průběhu akce budou pořízeny fotografie, některé obdrží rodiče a další budou založeny do knihy 
vedené obcí s názvem „ Kniha zápisů do života“. S ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů je potřeba, aby zákonní zástupci, jejichž děťátko má trvalý pobyt v obci, nebylo-li ještě přivítáno a mají-li 
rodiče zájem se zúčastnit vítání občánků v listopadu 2018, abyste se dostavili na obecní úřad a zde toto nahlásili 
vyplněním příslušného formuláře.

           Formulář si je možno vyzvednout na obecním úřadě, případně stáhnout na webových stránkách obce.

Zajímavé kulturní akce 03- 5/2018

Hledání velikonočního vajíčka

V sobotu 31. března 2018 se v prostorách místní vodárny uskuteční od 15.00 hodin akce pro děti 
s názvem“ Hledání velikonočního vajíčka“. Začínat se bude přímo pod budovou vodárny. Bude 
připravena stezka, na které se budou plnit úkoly a na konci se budou hledat vajíčka. Vzhledem k tomu, 
že je celá akce pořádána na vodárně, není vhodné, aby jí absolvovali rodiče s kočárky a děti mladší 3 
let věku. Kdo se bude chtít účastnit, musí mít vstupenku, která bude zároveň sloužit jako poukázka na 

vyzvednutí odměny na konci cesty, po splnění všech úkolů. Odměny dostanou děti zdarma. 

Cena vstupenky je 20,- Kč a budete si je moci zakoupit od 21.3.2018 na obecním úřadě u paní tajemnice Pickové 
(kancelář č. 6), MŠ – 1. třída, ZŠ – paní učitelka Šimková.

Stavění máje, pálení čarodějnic a lampionový průvod

V pondělí 30. dubna 2018 se v místní hasičské zbrojnici uskuteční již tradiční stavění máje. Vše by mělo 
vypuknout v 17.00 hodin. Všechny přítomné čarodějnice se mohou zúčastnit soutěže krásy „miss čarodějnice“ a po 
setmění bude vypraven lampionový průvod. Kdo lampion zapomene, nevadí, může si ho zakoupit na místě. Pro dobrou 
náladu bude hrát příjemná hudba, při které si budete mít možnost upéct vuřta a koupit si nějaké to pivko a limo.

Den matek

Ve čtvrtek 10. května 2018 se v prostorách lesoparku uskuteční u příležitosti Mezinárodního dne matek příjemné 
setkání. Začátek je naplánován na 16.00 hodin a všechny maminky jsou srdečně zvány. Přijďte se pobavit a zpříjemnit si 
tak hezké odpoledne.

Dětský den spojený s májovými oslavami

V sobotu 26. května 2018 se v naší obci uskuteční Dětský den spojený s májovými oslavami. Akce 
bude probíhat před hasičskou zbrojnicí a dále pak v parku pod základní školou. Začátek je naplánován 
na 15.00 hodinu, kdy místní hasiči zajistí bezpečné skácení vztyčené májky. Na programu budou 
dětské soutěže a budete mít možnost si upéct vuřta. Občerstvení bude taktéž zajištěno a k tanci a 
k poslechu bude hrát kapela. 

                                                                 Napsané informace jsou pouze informativní a mohou nastat změny.
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Různé

14.ročník tradiční soutěže „O nejlepší štědrovečerní
salát“, proběhl ve Vintířově v restauraci VYKA, 
s rekordním počtem podaných vzorků.

  Ve Vintířově pořádala Kulturní komise obce ve 
spolupráci s hospůdkou VYKA pana Vystrčila již 14. 
ročník soutěže o nejlepší štědrovečerní salát. Jako každý 
rok, tak i letos měli všichni soutěžící možnost své 
soutěžní vzorky dodat v době od 12.00 do 14.00 hodin 
do uvedené hospůdky. Tak jako vždy, některé byly 
dodány na poslední chvíli, ale paní Vystrčilová stačila 
vše připravit včas a po čtrnácté hodině bylo vše na 
stolech, kde zasedala opět pětičlenná hodnotící komise. 
Majitel restaurace VYKA pan Vystrčil přivítal po14.00 
hodině všechny přítomné ve své hospůdce, kde bylo asi 
padesát  hostů  a poděkoval všem přítomným za snahu 
zúčastnit se této soutěže. Konstatoval, že v letošním 
roce byl podán rekordní počet vzorků ve výši celkem 
63. Rekordní počet vzorků za dobu konání této soutěže 
byl prozatím 48, v roce 2016 a předtím 43, v roce 2009, 
takže primát nyní přebírá letošní rok 2017. Poté 
představil jednotlivé ceny a sdělil přítomným, že byly 
věnovány Kulturní komisí obce a dále restaurací 
„VYKA“. I v letošním roce bylo ohodnoceno celkem 5 
výrobků. První tři byly ohodnoceny velice hodnotnými 
věcnými cenami a zároveň poháry. Vítěz dosáhnul na 
Velice pěknou sadu hrnců. Po stručném uvedení             
a konstatování všeho potřebného, vyzval pan Vystrčil 
hodnotící komisi k zahájení své činnosti v oddělené 
místnosti restaurace, kde je více klidu k hodnocení. Při 
pohledu na zaplněné stoly jednotlivými vzorky, bylo 
podle barevnosti salátů možno posoudit, že každý volil 
něco jiného a snažil se vyniknout ať barvou nebo chutí, 
jenom aby komisi něčím zaujal. Přítomní nezáviděli 
členům hodnotící komise jejich nelehkou práci. Asi 
kolem 15.30 jsme z úst pana Vystrčila zaslechli, že vše 
je ze strany komise ukončeno a mohou se vyhlásit 
výsledky.  Maraton v hodnocení vzorků skončil tedy 
tentokráte až v 15.30 a hodnotící komise předala 
výsledky svého snažení majiteli hospůdky VYKA, panu 
Vystrčilovi. Ten poté vyzval starostu obce pana 
Ošeckého a společně zahájili předávání cen 
vyhodnoceným.
Na pátém místě se umístil výrobek paní Horákové, která 
do naší obce zavítala až z Ústí nad Labem. Na čtvrtém 
místě skončil výrobek paní Kopecké z naší obce. Obě 
tato uvedená místa byla ohodnocena pěknými věcnými 
dary. Poté přišla na řadu již pohárová místa, kde třetí 
místo získala taktéž jako v loňském roce, domácí paní 
Rozvita Zulégerová, druhé místo získala taktéž 
obyvatelka Vintířova paní Olina Cháberová. Na první 
místo letos dosáhla opět přespolní soutěžící, slečna 
Žabková z Lubů, přítelkyně pana Libora Češky. 
K pěkným pohárům převzali uvedení soutěžící               
i hodnotné věcné dary. Z hodnocení je vidět, že ne 

všechny ceny zůstaly v naší obci. To ale neovlivnilo 
panáky na zdraví. Na závěr poděkoval starosta 
Vintířova Jiří Ošecký, všem zúčastněným a zejména 
porotcům, pozval je na příští  15. ročník soutěže. Popřál 
všem zúčastněným pěkné prožití svátků vánočních, 
mnoho zdraví a pohody do Nového roku 2018.

                                              Jiří Ošecký, starosta obce   

Zpívání pod vánočním stromečkem

V poslední předvánoční večer, 23. prosince 2017 jsme
se opět po roce sešli v místním lesoparku, abychom tu 
společně strávili příjemně chvíle a také si u toho všichni 
zazpívali. Již z názvu „Zpívání pod vánočním 
stromečkem“ je patrno, co bude hlavní cílem 
společného setkání. Vytvořit si příjemnou pohodovou 
atmosféru, sejít se se sousedy a známými, zapomenout 
na každodenní stres a shon. Počasí k nám bylo přívětivé 
a pokud přece jen byla někomu zima, měl možnost se 
zahřát dobrým svařáčkem a ti mladší teplým čajem. Vše 
bylo připraveno a mohlo se začít. Moderování se 
zhostila paní Romana Poláková, která již několikrát při 
našich obecních akcích moderovala. Je to zkrátka 
profesionálka a také to bylo z jejího projevu znát. 
Všechny přítomné přivítala a, že jich nebylo málo. Je 
velice příjemné, že si tato záležitost našla mnoho lidí, 
kteří si i přes ten vánoční shon udělají čas sami na sebe 
a využili obecní akci. Jsme tomu velice rádi. Slavnostně 
se rozsvítil vánoční stromeček, vystoupily děti ze 
základní školy. Hudebně byly doprovázeny kytarou, 
v podání paní Klárky Mottlové a na elektrické varhany 
hrála paní učitelka Nina Kačírová. Děti se snažily, seč 
mohly a dařilo se. Zpívaly velice hezky. I přítomné paní 
učitelky nezůstávaly pozadu. Zazpívala i místní žačka 
základní školy, která by se nemusela za svůj hlas stydět 
ani v Superstar. Určitě by postoupila do dalších kol. 
Rodí se nám v obci pěvecká hvězda, tak uvidíme, kde    
o ní uslyšíme. Byli vyhlášeni vítězové soutěže               
o nejkrásnější vánoční ozdobu, kterou každoročně 
pořádá místní knihovna. Každý z vyhlášených si přišel 
převzít zaslouženou odměnu a svým výrobkem, 
přizdobil vánoční stromeček. Mnoho zúčastněných si i 
zazpívalo a kdo nemá to pěvecké nadání, alespoň 
pobrukoval. Všichni se příjemně bavili. Lidé využili 
společného setkání k přátelskému si podání rukou         
a popřáli si k vánocům, k novému roku, mnoho zdraví   
a štěstí. Bylo přichystáno i malé velké překvapení, kdo 
byl přítomen, ví o čem píšu. Za jeho přípravou, bylo 
úsilí mnoha lidí, ale stálo to za to. Při odchodu každý 
dostal malou pozornost v podobě perníkového srdíčka. 
Věříme, že se akce povedla a děkujeme všem, kdo se na 
přípravách i samotném průběhu podílel. Všem ostatním 
děkujeme za účast a podporu. Tak zase za rok, tady.
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Cestopisná přednáška 
Trabantem Hedvábnou 
stezkou

Dne 1. března 2018 se v místním společenském sále 
konala cestopisná přednáška nazvaná“ Trabantem 
Hedvábnou stezkou“. Hostem byl Dan Přibáň, který je 
náčelníkem cestovatelských projektů, které nesou 
hromadný název Transtrabant. Není to poprvé, co jsme 
měli příležitost toho cestovatele v naší obci spatřit na 
vlastní oči a slyšet na vlastní uši. V loňském roce u nás 
také vystupoval, tehdy se přednáška nazývala „ 
Trabantem Jižní Amerikou“. Zájem o přednášku byl tak 
veliký, že se musely hledat navíc židle tak, aby si bylo 
kam sednout. Během vyprávění se promítaly fotografie 
a pouštěly krátké filmové materiály z cest. Tato výprava 
byla, vůbec první, co společně s kamarády vyrazili
trabantem do dalekých neznámých exotických zemí.    
O to víc bylo vyprávění zajímavé, z toho důvodu, že 
parta nadšených kamarádů vycestovala bez větších 
zkušeností a až během cesty se vlastně dozvídali, co je 
čeká a nemine. Podle slov Dana, byli připraveni na to, 
že pokud se jim po cestě auto rozbije, tak ho zanechají 
na cestě a vrátí se domů po svých. Nepovedlo se a 
z cestování se stala vášeň. Během této cesty, která trvala 
přibližně 45 dnů a měřila 15.000 Km, zažili mnoho 
legrace, dramatických situací a hlavně se jim vždy 
dostalo potřebné pomoci od tamních obyvatel. Trasa 
expedice směřovala z Evropy do Asie, z části 
kopírovala legendární Hedvábnou stezku a expedičním 
vozidlem byl legendární, již zmiňovaný, Trabant 601. 
Během své cesty procestovali mnoho zemí, do kterých 
se málo, kdo z nás odváží. Host přijel na rycho, neboť 
jednou nohou je již na další expedici, která má být“ 
prý“ tou expediční cestou poslední. Vozidlo, kterým 
kamarádi uskutečňují své expedice, je stále ještě 
původní, ale jeho stav je již v tak žalostném stavu, že 
další z cest by nevydrželo. Co se týče pohonné 
jednotky, motoru, ten se již několikrát měnil. Přednáška 
byla přínosná a lidé odcházeli domů spokojeni.  Všem 
přítomným bylo přislíbeno, že až se Dan Přibáň vrátí 
z expedice a zpracuje nashromážděné materiály z cesty, 
přijede k nám do Vintířova a podělí se o své zážitky.

                               Oslava Mezinárodního dne žen

V neděli 18. března 2018 se 
uskutečnilo příjemné setkání ve 
společenském sále restaurace U 
Kahanu, u příležitosti oslav 
Mezinárodního dne žen. Úvodem 

promluvil starosta obce Jiří Ošecký, příjemnými slovy 
přivítal všechny ženy v sále, popřál jim příjemnou 
zábavu a poté předal slovo účinkujícím. V první části 
příjemného odpoledne vystoupili pozvaní hosté, jedním 
z nich byla paní Hanka Křížková, jedna z nejslavnějších 
muzikálových, swingových a šansonových zpěvaček. 
Doprovázel jí Tomáš Barták, který odpoledne plné 
písní, vyprávění historek a vtipů moderoval. Paní Hanka 
se během hudebního pořadu rozhovořila o svých 
začátcích kariéry, ukázala pár fotografií ze svého 
rodinného alba a také zazpívala písně ze svého 
repertoáru. Po skončení představení bylo možno se 

s paní Hankou vyfotografovat a získat její podpis na 
památku. Po malé přestávce pokračoval program 
druhou jeho částí s Ing. Zdeňkem Nepustilem, který 
přítomným pověděl spoustu informací o čajích, jejich 
pěstování, zpracování, čím se odlišují od čajů běžně 
dostupných v obchodech. Byla připravena i malá 
ochutnávka z několika druhů čaje. Kdo chtěl, mohl si 
porovnat, který z čajů, mu nejvíce chutná. Dalším 
tématem byla čokoláda. I zde se pan Ing. Nepustil 
rozpovídal o tom, jakým způsobem se čokoláda vyrábí, 
kde se získávají suroviny pro její výrobu a odkud jsou 
ty suroviny, kvalitativně nejlepší. I zde se ochutnávalo. 
Vzorků čokolády, chuťově odlišných bylo mnoho a kdo 
chtěl, mohl si pomlsat, dle libosti. Je pravdou, že 
některé vzorky i přesto, že se jednalo o čokoládu 100% 
a cenově nepříliš levnou, nechutnala každému. A o to     
i šlo, ochutnat a porovnat co komu je příjemné. 
Odpoledne se přehouplo v podvečer a akce pořádaná 
Kulturní komisí obce skončila. Chtěli bychom 
poděkovat organizátorům za přípravu společenské akce 
u příležitosti Mezinárodního dne žen a samotným 
ženám za účast. Věříme, že se akce líbila a splnila svůj 
účel. Pobavit se a něčemu se i přiučit. Tak zase za rok.   

Odvoz nebezpečného odpadu

Odvoz nebezpečného odpadu 
společností Sokolovská skládková, 
spol. s.r.o. se v naší obci uskuteční 
ve čtvrtek 19. dubna 2018 od 
15.00 do 16.30 hodin z obvyklých 

míst. V den svozu budete informováni i místním 
rozhlasem. Využijte možnosti zbavit se nebezpečného 
odpadu, kterými jsou zejména baterie, barvy, laky, 
ředidla, aerosoly, oleje, rozpouštědla, asfaltové směsi     
a jiné chemikálie.

Prosíme občany, aby lednice, televizory, jiná 
elektrozařízení a pneumatiky odkládali do sběrných 
míst obce Vintířov. Obvyklá místa stání vozu 
společnosti Sokolovská skládková, spol.s.r.o..

 před regulační stanicí plynu
 na parkovišti před samoobsluhou Vintíř
 před obecním úřadem
 na parkovišti u restaurace U Kahanu
 před sběrnou surovin č.p. 186

Ordinace praktického lékaře

Z důvodu nemoci ošetřující praktické 
lékařky, bude ordinace praktického 
lékaře v týdnu od 26.3. – 30.3.2018 
uzavřena. Dne 30.3.2018 je státní 
svátek „Velký pátek“. V době 

nepřítomnosti lékařky, bude zastupovat MUDr. 
Mestická Petra ve své ordinaci v Chodově, ul. Čapkova
1067, nad bývalou lékárnou Čtyřlístek. Telefonní 
kontakt: 352 676 284. 
                                                                                                                             
Děkujeme pacientům za pochopení.



Rozpis fotbalových zápasů TJ Baník Vintířov 1. A třídy

DEN DATUM ČAS DOMÁCÍ HŘIŠTĚ HŘIŠTĚ SOUPEŘE

sobota 24.03. 15.00 Hroznětín Baník Vintířov

neděle 08.04. 15.00 Březová B Baník Vintířov

neděle 15.04. 14.30 Karlovy Vary B Baník Vintířov

sobota 21.04. 17.00 Baník Vintířov B. Habartov

sobota 28.04. 17.00 Nová Role Baník Vintířov

sobota 05.05. 17.00 Baník Vintířov Loket

neděle 13.05. 15.00 Horní Slavkov Baník Vintířov

sobota 19.05. 17.00 Baník Vintířov Ostrov B

sobota 26.05. 17.00 EP Merklín Baník Vintířov

sobota 02.06. 17.00 Baník Vintířov Trstěnice

sobota 09.06. 17.00 Lipová Baník Vintířov

sobota 16.06. 17.00 Baník Vintířov Rotava

                  Informace stažené z web. stránek – vysledky.lidovky.cz
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