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č. 114

Státní vyznamenání in memoriam
Dne 7. 3. 2022 se uskutečnilo ve Vladislavském sále Pražského hradu dodatečné slavnostní předání
státních vyznamenání oceněným osobám, které prezident Miloš Zeman vyznamenal už v loňském a
předloňském roce. Ceremoniál jako takový se bohužel nemohl uskutečnit v tradiční termínu 28. října,
kdy si všichni připomínáme Den vzniku samostatného československého státu. Státní vyznamenání in
memoriam za zásluhu o územní samosprávní celek, obdržel bývalý starosta naší obce Jiří Ošecký,
který 28 let bojoval s legislativou, brodil se v projektech a všechnu svou energii a svůj čas věnoval
obci Vintířov. Tímto svým přístupem se mu povedlo povznést nejenom své jméno, ale i jméno obce za
hranice našeho katastru. Byl jedním z těch, kteří významnou měrou nastartoval přeměnu obce v to,
co všichni máme možnost vidět dnes na vlastní oči. Bohužel i přes neuvěřitelnou energii, kterou
oplýval, nedokázal porazit zákeřnou nemoc. Dne 28. července 2019 odešel z tohoto světa.
I proto jsme velice rádi, že byl bývalou hejtmankou Karlovarského kraje paní Janou Mračkovou
Vildumetzovou navržen mezi významné osoby a prezidentem České republiky slavnostně oceněn.
Osobně by měl z toho určitě radost, tak jako tomu bylo v roce 2011, kdy se obec stala vítězem
krajského kola soutěže Vesnice roku a v roce 2017, kdy starosta získal ocenění v anketě Osobnost
Karlovarského kraje.
Medaili za zásluhy 1. stupně si z rukou prezidenta převzal vnuk Tomáš Bláha.
Z jednání Zastupitelstva obce Vintířov
17. ledna 2022 – vice na www.vintirov.cz – obec – zápisy a usnesení
Program jednání:
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce
2. Projednání záměru uzavření smlouvy o pachtu závodu mezi společností SUAS Skládková s.r.o. a společností
SUAS Recyklační s.r.o.
3. Informace o kulturních akcích v roce 2022/ vyúčtování dotací 2021
4. Stav a průběh investičních akcí v roce 2022 a příprava akcí na další roky
5. Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím v roce 2021 dle zákona č. 106/1999 Sb. a pozdějších změn
6. Návrh plánu veřejnosprávních kontrol pro rok 2022
7. Odpadové hospodářství obce v roce 2021/ odpady v roce 2022
8. Žádost o pronájem (pacht) pozemku parc. č. 487/1 v k. ú. Vintířov u Sokolova
9. Odpisový plán na rok 2022 Základní škola Vintířov
10. Odpisový plán na rok 2022 Mateřská škola Vintířov
11. Žádost o převod nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 228/1 v k. ú. Vintířov u Sokolova
12. Žádost o pronájem části pozemku parc. č. 74 v k.ú. Vintířov u Sokolova
13. Žádost o pronájem pozemku parc. č. 498 v k.ú. Vintířov u Sokolova
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ZO bere na vědomí:
Sokolovská uhelná, p. n., a.s., Sokolov - vyjádření obce Vintířov k rekultivačním pracím prováděných touto
společností na akcích Jiří – Družba – sanace, rekultivace vnitřní výsypky lom Jiří – II. a III. etapa, Vintířovská
výsypka – Klondajk II. v roce 2022 v katastrálním území naší obce. Obec Vintířov souhlasí s prováděnými
rekultivačními pracemi.
Prodloužení stávající příkazní smlouvy na činnost stavebního dozoru staveb s panem Karlem Tesařem, IČ:
10046267, Stráž nad Ohří 160, 363 01 Ostrov na dobu určitou do 31.12.2022.
Dopis manželů Krejčových, ve kterém děkují za vánoční balíčky a zároveň přejí krásné prožití vánočních svátků
a vše nejlepší do nového roku.
Uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městskou knihovnou Sokolov a obcí Vintířov o nákupu a zpracování
knihovnických fondů pořízených z prostředků provozovatele knihovny (obec) a jejich distribuce v roce 2022.
Veřejnoprávní smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do 31.12.2022.
Prodloužení příkazní smlouvy o spolupráci v oblasti legislativy s panem Janem Lisým z Ostrova nad Ohří na dobu
určitou do 31.12.2022.
Prodloužení smlouvy na dobu určitou se společností Doprava Miroslav Liška s.r.o., Zámecký vrch
48/10 357 51 Kynšperk nad Ohří, která pro naši obec zajišťuje dopravu a zájezdy.
Na základě schválené veřejnoprávní smlouvy o vytvoření školského obvodu uhradila obec Vintířov finanční
prostředky odpovídající počtu dětí zapsaných k povinné školní docházce v ZŠ Chodov, Husova 788, okres
Sokolov ve výši 10 000,- Kč.
Na základě nařízení vlády s platností od 1. ledna 2022 byly upraveny platové tarify ředitelkám příspěvkových
organizací obce ZŠ a MŠ.
Na základě žádosti organizace Spolek přátel dětí při ZŠ Chodov, Nejdecká 254, 357 35 Chodov věnován finanční
dar ve výši 8 000,- Kč na pořízení technického vybavení pro zkvalitnění výuky.
Zásady zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo obce Vintířov k věcem nemovitým v současném znění ne plně odpovídá novele zákona o oceňování majetku a oceňované vyhlášce, které nabyly
účinnost k 1.1.2021. Jedná se především o oceňování náhrady za zřízení věcného břemene pro technickou
infrastrukturu, ČEZ Distribuce apod.
Uzavření smlouvy číslo 437 o odvozu odpadu mezi obcí Vintířov a Chodovskými technicko-ekologickými
službami s.r.o., U Porcelánky 212, 357 35 Chodov na dobu neurčitou s platností od 1.1.2022.
V letošním roce se uskuteční již 7. ročník tradiční akce Čištění řeky Ohře. Hlavní den úklidu je plánován na
2.4.2022. Akce se uskuteční pod záštitou KS MAS Karlovarského kraje. Dále se na akci podílejí místní akční
skupiny Karlovarského kraje, tedy MAS Sokolovsko, MAS 21, MAS Kraj živých Vod, MAS Krušné Hory a MAS
Vladař, Karlovarský kraj, Povodí Ohře, obce podél řeky, půjčovny lodí a řada dalších organizací. Obec Vintířov
přispěje částkou 2000, - Kč.
V letošním roce 2022 není ze strany společnosti SUAS-Teplárenská s.r.o. plánovaná odstávka technologie. V této
souvislosti není ani ze strany Vintířovské teplárenské a majetkové s.r.o. plánována žádná odstávka pro stávající
odběratele napojené na centrální zásobování teplem.
Příští zasedání zastupitelstva je plánováno na 21.3.2022. Termíny dalších zasedání 16.5., 20.6., 12.9.2022.
K dnešnímu dni máme na investičních fondech Amundi u Komerční banky prostředky ve výši 25 590 669,77 Kč.
V pondělí 10.1.2022 proběhlo v zasedací místnosti OÚ losování bytové jednotky 57/6,kterého se zúčastnilo 11
zájemců z řad občanů. Plánovaný počátek nájemní smlouvy je k 1.2.2022.
Dne 18.1.2022 se uskuteční schůzka s Policí ČR, obvodní oddělení Chodov. Ze strany obce budou mimo jiných
předloženy i připomínky z řad občanů na špatné parkování v obci, bezpečnost v obci aj.
Dopis občana obce, ve kterém je řešen problém s nepořádkem v obci, špatným parkováním, se znečištěným
ovzduším v obci, s problémem s bezdomovci a neosvětlenými cestami, nesekáním trávy v určitých místech,
přeplněnými kontejnery a dále i důvod schválení odměny starostovi obce. Předkladateli stížnosti bylo řádně
odpovězeno a nabídnuto projednat stížnost přímo na obecním úřadě.
Dopis občana obce, který řeší problém společného soužití a nepořádku/naschválů v místě jeho trvalého bydliště.
Předkladateli stížnosti bylo odpovězeno a v rámci možností bude nabídnuta pomoc.
Služba Senior Taxi pro občany obce Vintířov bohužel zatím nebude dostupná. V této záležitosti se uskutečnilo
nejedno jednání s městem Chodov a hledaly se cesty společné spolupráce. Zatím bude ze strany města Chodov
zřízen od měsíce února 2022 Chodovský expres, který nejenom seniorům, ale i zdravotně postiženým občanům
nabídne možnost přepravy na úřady a do zdravotních zařízení. Přepravovat se bude možné jak po městě Chodov,
tak i do vzdálenějšího Sokolova a Karlových Varů. Služba bude pod záštitou města Chodov a je tu příslib, že
pokud to bude jenom trochu technicky a kapacitně možné, byla by tato služba dostupná případně i pro obec
Vintířov.
Dopis manželů z Osady Chranišov, kteří žádají o vyřešení problému s odvodněním dešťových vod ze silnice
v souvislosti s výstavbou chodníku, budovaného v roce 2018. Při realizaci záměru byly tyto dešťové vody dle
schváleného projektu odvedeny dvěma propustky do přilehlého pole. Na základě připomínek je řešeno vsakování
těchto vod dotčenými subjekty a majitelem dotčeného pozemku. Na dopis bude řádně odpovězeno.
Příprava termínu besedy v záležitosti výstavby max. pěti větrných elektráren v blízkosti budovaného areálu BMW
Group „Vývojové centrum“ na pozemku Sokolovské uhelné v katastrálním území Vintířov. Záměrem společností
meridian Nová energie je tyto větrné elektrárny v budoucnu vybudovat.

Investiční akce v roce 2021 a 2022
Pro rok 2021 bylo naplánováno mnoho záměrů, kterými jsme se chtěli zabývat. I přesto, že byl tento rok stále ovlivněn
pandemií Covid 19, povedlo se realizovat a dokončit poměrně dost investičních akcí. Již v roce 2020 jsme započali
s realizací dětských hřišť na sídlišti, které byly dokončeny v měsíci květnu 2021. Zde se nám povedlo získat prostředky
ze státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 1 742 422,00 Kč. Celkové náklady na
investiční akci byly 3 046 110,95 Kč. Dětská hřiště slouží svému účelu a i do budoucna se pracuje na dalších místech,
která by sloužila našim mladším i starším dětem. I proto se projekčně pracuje na obnově dětského hřiště pod panelovým
domem č.p. 164-165 s tím, že by se pro tyto účely více využilo antukové hřiště. Dále by vznikly cesty, po kterých by se
dalo dojít k hřišti pro -náctileté, které je plánováno realizovat v těsné blízkosti čističky odpadních vod , a také k již
vybudované cestě za mateřskou školkou.Pro rok 2022 je plánováno cestu za MŠ rozšířit dále východním směrem
k železniční trati a končit bude u garáží v těsné blízkosti technických služeb obce. Vznikne tak okruh, který mohou
občané využívat k denním procházkám. V lokalitě zvané Bublákov, za 1. a 2. etapou výstavby rodinných domů budou
do již existujícího hřiště instalovány nové prvky, a to závěsná houpačka a univerzální věžová sestava , jejíž součástí je i
skluzavka. Jednou z největších investičních akcí v roce 2021 bylo bezesporu parkoviště před panelovým domem č.p.
172-175. Bohužel v době výstavby jsme se potýkali s nemalými problémy, které byly ze strany obce důrazně řešeny.
Věřte, že jsme z této situace neměli velikou radost, ale i přes tyto problémy se nakonec povedlo investiční záměr
dokončit. Plně souhlasíme s názory mnoha občanů, kteří byli každodenními účastníky stavby a viděli věci, které ne zcela
korespondovaly s předpoklady, které jsme všichni očekávali. Ale bohužel takto to někdy bývá a není nikterak lehké s tím
úspěšně bojovat. I přes tyto věci se povedlo rozšířit stávající parkoviště na celkovou kapacitu 29 parkovacích míst. Po
dokončení stavby došlo k opravě chodníku za panelovým domem č.p. 172-175 a k revitalizaci celého prostoru kolem
nově vzniklého parkoviště s tím, že v jarních měsících dojde k instalaci sušáků na prádlo, které budou instalovány
v místech původních. Povedlo se dokončit druhou část chodníku směrem od parkoviště u zdravotního střediska dále
podél panelového domu č.p. 166-167 s napojením na již opravený chodník za tímto panelovým domem. Povedlo se
realizovat další chodník, který vnitřně spojuje sídliště v blízkosti výměníkové stanice, jejíž součástí je i 1. etapa
veřejného osvětlení, které bude dokončeno v jarních měsících. Po dokončení 1. části veřejného osvětlení budou původní
stožáry odstraněny. Do budoucna je v plánu obnova stávajícího veřejného osvětlení na sídlišti, jejíž součástí bude
výměna rozvaděče veřejného osvětlení u obchodu Vintíř. V době realizace chodníku byla vytvořena dvě místa pro
kontejnery směsného komunálního odpadu naproti č.p. 154-155 a 156-157. V letošním roce se počítá s realizací
obdobného místa pro panelový dům č.p. 148-149. Stavba bude realizována na protilehlé straně současného místa ve
svahu, blíže k parkovišti před obchodem Vintíř. Toto řešení bude i z pohledu přijíždějících na sídliště daleko vzhlednější.
Menší úpravy se dočká i již nově vytvořené místo pro kontejnery u č.p. 172-175, které zajistí lepší otevírání jednotlivých
nádob na směsný komunální odpad. Po mnoha letech se povedlo realizovat vstup do části zdravotního střediska, který by
měl svým provedením zajistit větší bezpečnost, a to hlavně v zimních měsících. Povrch byl proveden z pryže, která svým
složením v mnoha ohledech dokáže tyto nároky splňovat. Tímto způsobem byl opraven i hlavní vstup do budovy
mateřské školky, kde byly vytvořeny i dětské obrazce. Počítá se i s obměnou herních prvků v areálu mateřské školky a
k možným úpravám. V této záležitosti jsou zpracovány možné varianty. V době realizaci úpravy vstupu do objektu
zdravotního střediska byl kompletně opraven i vstup do přilehlé budovy zdravotního střediska, kde se nachází obchod pro
domácí mazlíčky. Dále bylo realizováno mnoho rozsahem menších záležitostí ,např. nový nátěr budovy prádelny,
kamerový záznam v objektu mateřské školy se záznamem, oprava střechy sportovní haly (jižní část), opravy obecních
bytů vrácených nájemníky, kompletní výměna krytiny na objektu č.p. 24 a další. Z předpokládaného objemu prostředků
dle schváleného rozpočtu obce pro rok 2021 ve výši 17 335 422,- Kč bylo proinvestováno necelých 8. mil. Kč.
Dokončené akce v roce 2021:
➢ Dětská hřiště na sídlišti
➢ Parkoviště mezi panelovými domy 172-175 a 154-157
➢ Chodník II. část pod parkovištěm u zdravotního střediska č.p. 166-167
➢ Zdravotní středisko-oprava vnitřních prostor + vstupů
➢ Zhotovení základu pro EUD + el. přípojka
➢ Oprava střechy objektu č.p. 24 – výměna krytiny
➢ Oprava fasády a nátěru objektu prádelny
➢ Kamerový systém v areálu MŠ
➢ Oprava chodníku za panelovým domem č.p. 172-175 – včetně samostatného vstupu do budovy
➢ Úprava hlavního vstupu do mateřské školky – pryž
➢ Oprava bytu 181/12
➢ Oprava bytu 183/11
➢ Oprava střechy sportovní haly – jižní část
➢ Úprava prostor kolem nově vybudovaného parkoviště na sídlišti č.p. 154-157 – propojovací chodníčky a úprava
okolí.
➢ Obezděná místa pro popelnice – sídliště pro SVJ 154-155, 156-157

➢
➢
➢
➢

Oprava bytu v č.p. 57/6
Chodník u čp. 152, 153 a 163 naproti výměníkové stanici
Samostatný vstup do tech. části objektu č.p. 175
Oprava bytu v č.p. 182/15

Pro rok 2022 je opět naplánováno mnoho oprav v rámci údržby obce a objektů a také investičních záměrů, které budou
realizovány dle připravenosti. Bohužel od myšlenky do doby realizace proběhne spousta času a je tak bohužel v mnoha
případech nemožné některé záležitosti v daný rok realizovat a to i přesto, že je investiční akce na daný rok navržena.
Plánované akce na rok 2022 a další
➢ Výstavba objektů TJ Baník Vintířov – záměrem je demolice stávající stavby, kterou nahradí zcela nová budova
s veškerým zázemím. Projekt + stavební povolení již máme, ale vzhledem k prudkému nárůstu cen prací a
materiálů došlo k dramatickému navýšení celkové ceny investiční akce. Budeme žádat o dotaci z Národní
sportovní agentury.
➢ Úprava křižovatky u č.p. 100 – záměrem je upravit křižovatku tak, aby byla bezpečná pro přecházející chodce i
projíždějící vozidla. Projekt + stavební povolení již máme a v nejbližší době bude vyhlášeno výběrové řízení na
zhotovitele stavby. Zčásti se na stavbě bude podílet Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje. Součástí
projektu je i veřejné osvětlení, chodník a ostatní vedlejší náklady.
➢ Nové napájecí místo veřejného osvětlení pro spodní část obce – projekt i územní souhlas se stavbou již máme a
čeká se na dobu, kdy bude společnost ČEZ Distribuce realizovat pokládku vzdušného vedení do země, které je
plánováno na rok 2022. Stavby se budou realizovat v souběhu. Realizací dojde k obnově některých částí
veřejného osvětlení a hlavně k vytvoření nového napájecího místa s třemi větvemi, které budou napájet pouze
veřejné osvětlení ve spodní části obce. Nyní je vše napájeno centrálně z jednoho rozvaděče umístěného u
obchodu Vintíř.
➢ Veřejné osvětlení sídliště 2. etapa – projekt + územní souhlas se stavbou již máme a nic tak nebrání stavbu
realizovat. Pokud bude možnost získat prostředky z dotačního titulu, budeme žádat. Dle možností bude záměr
realizován.
➢ Komunikace ke garážím pod sídlištěm – k záměru je zpracováván projekt. Bohužel se zatím nepodařilo dojít do
fáze, kdy by mohl být projekt vyskladněn a požádat tak příslušné orgány o vyjádření. Záměrem stavby je místo
stávající komunikace, která je z větší části tvořená z panelů, položit živičný podklad a odvést veškeré vody
(dešťové, zemní) z komunikace. Součástí záměru je i úprava jednotlivých vjezdů. Po zpracování PD bude
předložena konečná kalkulace, která není zatím známa.
➢ Splašková kanalizace pro RD č.p. 70,74, 77, 83 – k záměru je zpracováván projekt, který do dnešního dne nebyl
ze strany projektanta předložen v konečné verzi. Proběhlo jednání i se zástupci společnosti VODÁRNA
SOKOLOVSKO, aby se dohodly technické záležitosti. Po zpracování PD bude známa nejenom cena díla, ale i
konečné technické řešení, které bude předmětem jednání s jednotlivými majiteli nemovitostí. Pokud dojde
k vzájemné dohodě všech dotčených, nebude snad nic bránit realizaci.
➢ Obnova komunikace podél fotbalového hřiště až k č.p. 87 – k záměru je zpracovávám projekt. Cílem úpravy je
svedení veškerých dešťových vod z vozovky tak, aby při dešti nedocházelo k zatékání těchto vod na pozemky
přilehlých nemovitostí. Předmětem projektu je záměr, kdy by bylo možno na konci komunikaci blíže k potoku
otočit vozidlo. Pokud by se povedlo záměr uskutečnit, součástí by bylo i nové veřejné osvětlení. Po zpracování
PD ze strany projektanta bude předložen k diskuzi zastupitelům obce.
➢ Vybudování parkovacího stání pro vozidla podél cesty k č.p. 111 (tech. služby) – k záměru je zpracováván
projekt, který by měl řešit tuto lokalitu a naše požadavky. Zatím nebyl předložen. Cílem úpravy je zlepšit
pohledově danou lokalitu a pokud to bude možné vytvořit několik málo parkovacích míst. Umožnit tak
občanům komfortnější parkování, neboť v současné době je tato lokalita k tomuto účelu využívána.
➢ Úprava prostor pod č.p. 164-165 – obnova stávajícího dětského hřiště + parkurové hřiště – záměr byl zmíněn
v horním textu. Jedná se o obnovu stávajícího dětského hřiště, které by mělo být soustředěno na současném
antukovém nevyužívaném hřišti. Vzniknou cesty s možností dále pokračovat směrem podél plotu MŠ a také
k nově zvažovanému hřišti pro -náctileté, které je plánováno v těsné blízkosti čističky odpadních vod. Cílem je
obnovit stávající zničené dětské hřiště a zároveň v dostatečné vzdálenosti vytvořit místo i pro naše starší děti,
které by se mohly v těchto místech scházet a seberealizovat se. Netoulat se tak po obci a mít tak své místo.
Zatím není známa přesná částka, ale i tak se počítá s možností vhodného dotačního titulu.
➢ Úprava prostor mateřské školky – v této záležitosti jsou zpracovávány možné varianty úprav. Dle možností
bychom rádi změnili celkový prostor pro naše nejmenší. Byla představena varianta, která byla předána
projektantovi k řešení. Pokud to bude jenom trochu možné, rádi bychom na tyto úpravy získali prostředky
z vhodných dotačních titulů a dle možností realizovali.

➢

➢

➢

➢

Oprava chodníku od základní školy směrem k obecnímu úřadu - stávající chodník není ve zcela dobrém stavu a
do budoucna bychom ho chtěli opravit.Jelikož je předpoklad revitalizace celého území pod základní školou, rádi
bychom, aby i oprava chodníku do tohoto záměru koncepčně zapadala. Požádali jsme proto projektanta o
předložení vhodných variant úprav s tím, že bychom postupně dané území změnili. Je samozřejmě na zvážení,
zdali navržené řešení bude smysluplné a bude-li splňovat naše očekávaní. Ale i tak je na místě na opravu
chodníku pohlížet i z tohoto hlediska. Zatím nemáme žádné varianty řešeni a není zatím vůbec jasné, zdali se
budeme touto cestou ubírat. Pokud by bylo přece jen navrženo zajímavé řešení, bylo by vhodné zaujmout
stanovisko a případně začít projekčně zpracovávat.
Oprava chodníku od mostu vlečky dále směrem na Chodov – vzhledem k velice žalostnému stavu by bylo
vhodné opravit v úsecích chodník až ke konci obce Vintířov. Bohužel v nejhorším stavu je první část chodníku
od mostu vlečky podél redukční stanice plynu po první odbočku k vodní nádrži pod vodárnou. V letošním roce
bude provedena oprava této první části. V této záležitosti jsou zpracovávány veškeré potřebné dokumenty tak,
abychom mohli s příchodem teplého počasí začít s opravou.
Malý lesopark – úprava na dopravní hřiště – v této záležitosti byl osloven projektant, který by měl navrhnout
možné řešení s minimálními změnami současného stavu parku. Cílem záměru je vytvořit dopravní hřiště s
dopravními značkami atp., na jehož základě by mohly naše děti získat základní povědomí v této oblasti. Více
bude známo po zpracování studie záměru.
Chodník nap.p.č. 87/1 + přechod – komunikace protínající naši obec ve spodní části obce je velice zatížená
dopravou, která v mnoha ohledech znemožňuje bezpečné přecházení vozovky z lokality zvané Šlemka dále do
obce. Proto vznikl záměr zbudovat chodník,z něhož by bylo možné po přechodu přejít bezpečně na druhou
stranu. Tento záměr byl předán projektantovi, aby posoudil technickou proveditelnost tohoto záměru. Pokud by
tomu nic nebránilo, je předpoklad, že po dokončení prací ze strany ČEZ Distribuce a obce (pokládka vzdušného
vedení + veřejné osvětlení) by mohla být tato stavba zahájena.

V plánu na rok 2022 a další je mnoho záměrů, kterými bychom se chtěli zabývat. Nechceme pomíjet i údržbu stávajících
objektů, komunikací, zkrátka všeho, co se v obci nachází. Postupně bychom chtěli zmodernizovat veřejné osvětlení
v celé obci přechodem na úspornější LED technologii. Toto se bude dít v etapách. Modernizovat postupně kamerový
systém a také vytvořit informační systém po obci tak, aby lidé, kteří do naší obce zavítají, měli snazší orientaci a
nebloudili. Je toho opravdu mnoho, co bychom rádi udělali tak, aby se v obci lidem dobře a bezpečně žilo. V tomto
článku jsou vyjmenovány pouze ty základní záměry, část byla prezentována v minulém čísle občasníku. S nápady se
samozřejmě rozšiřuje i okruh dalších záměrů , na kterých se snažíme dále pracovat, aby se daly uvést do života. Rádi
nasloucháme i názorům z řad občanů a budeme samozřejmě i do budoucna rádi za každičký podmět. Cílem je, aby se
obec rozvíjela tím správným směrem a měli jsme s toho všichni užitek a radost.
Projekt výstavby pěti větrných elektráren
Společnost meridian Nová Energie s.r.o., jejímž hlavním know-how je budování obnovitelných zdrojů energie, požádala
o účast na zasedání dne 27.1.2020, kde přítomné seznámila se svým záměrem vybudovat v blízkosti vývojového centra
BMW Group pět větrných elektráren. Společnost meridan Nová Energie s.r.o., je dceřinou společností meridián Neue
Energie, Gmbh, která sídlí v Německé spolkové republice. Lokalita, ve které by došlo k výstavbě větrných elektráren, se
nachází v katastrálním území obce Vintířov, ale vlastníkem pozemku je společnost Sokolovská uhelná, právní nástupce,
a.s. Pokud by se záměr povedl realizovat, neměl by dle propočtů provoz větrných elektráren způsobovat výraznou
zvukovou zátěž pro obec - viz obrázek níže. A to i z toho důvodu, že vzdálenost od obce samotné je vzdušnou čarou cca
2 km . Dále byly vypracovány pohledy, ze kterých je z určitých lokalit v obci vidět samotné větné elektrárny. Je tak
možno posoudit projekt i po stránce vizuální. V případě realizace projektu by obec obdržela nemalé prostředky do
rozpočtu obce. Vzhledem k tomu, že vlastníkem pozemků je společnost SUAS p.n., a.s., bylo pro společnost meridian
Nová Energie s.r.o. stěžejní dohodnout se i s vlastníkem, který by souhlasil s realizací. K tomuto souhlasu došlo a mezi
společnostmi byla sepsána dohoda o spolupráci. V tuto chvíli je pro společnost meridian Nová Energie s.r.o. potřeba
provést další krok - tím je dohodnout se s obcí Vintířov, která by v případě schválení záměru své rozhodnutí stvrdila
sepsáním vzájemné dohody o spolupráci. Vzhledem k tomu, že se jedná o záležitost, která se dotýká každého z nás, bylo
zastupiteli rozhodnuto, že se na toto téma uskuteční v prostorách společenské restaurace U Kahanu beseda. Tak, aby
široká veřejnost se s tímto záměrem měla možnost seznámit, získat více informací k danému tématu a hlavně se vyjádřit
k záměru jako takovému. Termín besedy je naplánován na 12.4.2022 od 16.00 hodin ve společenském sále restaurace U
Kahanu. Věříme, že občané využijí této příležitosti a besedy se zúčastní.
Marek Choc, starosta obce

Chodovský expres
Možná jste někteří z vás zaznamenali, že město Chodov spouští novou službu pro seniory nazvanou Chodovský expres.
Služba je zaměřena zejména k přepravě k lékaři, do lékárny a na úřady. Nejenom v Chodově samotném, ale i do Sokolova
i Karlových Varů. I obec Vintířov v minulosti zvažovala obdobnou službu pro své občany, ale uvedení služby v život není
zcela jednoduché a samozřejmě to vyžaduje i nemalé finanční náklady. I proto jsme byli velice rádi za možnost účastnit se
v prvopočátku záměru města Chodova, při kterém se hledaly možné alternativy budoucí spolupráce. Tou hlavní
problematikou bylo samotné technické zabezpečení služby - kdo bude provozovat, za jakých podmínek, pro koho atp. Od
samotného počátku byla snaha obce se k tomuto projektu připojit tak, aby byla služba dostupná i našim občanům. Záležitost
byla i projednána zastupitelstvem obce a panovala shoda, abychom dále pokračovali v dalších jednáních. Uvědomujeme
si, že je v naší obci mnoho občanů, kteří nejsou zcela mobilní a určitě by službu uvítali. Město Chodov zvažovalo dvě
možnosti zajištění služby - buď oslovit soukromého dopravce, který by vše zajistil sám anebo službu provozovat přímo
městem. Nakonec zvítězila varianta druhá a služba bude provozována přímo městem, odborem sociálních věcí. Bohužel
jsme nakonec nebyli do tohoto projektu zahrnuti. A to právě i z důvodů, které byly známy a řešeny od prvopočátku. Bude
služba občany opravdu využívána dostatečně? Bude kapacitně dostačující? Kteří občané budou moci službu využít a jak?
Nebude zneužívána atp.? A to neméně důležité - kolik to vlastně bude celé stát. I z těchto důvodu bylo ze strany zástupců
města Chodova rozhodnuto, že bude služba dostupná pouze pro občany města s tím, že dojde k vyhodnocení využití služby
občany Chodova a pokud by byla možnost kapacitně i technicky rozšířit okruh klientů, vstoupí město v jednání s obcí
Vintířov. Uvidíme, jak to vše v Chodově zvládnou a budeme jim samozřejmě držet palce s tím, že se přece jen nezapomene
na naše občany, pokud to přece jen bude malinko možné. Bohužel shora uvedené skutečnosti nebyly nikde médii
prezentovány, což je trochu škoda a proto tak činíme dodatečně. Byli bychom velice neradi, kdyby mezi občany vznikl
dojem, že obec v této oblasti nic nečiní a nečinila.
Marek Choc, starosta obce
Odvoz nebezpečného odpadu
Odvoz nebezpečného odpadu společností Sokolovská skládková, spol. s r.o. se v naší obci uskuteční
ve čtvrtek 14. dubna 2022 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 vozů společnosti Sokolovská skládková, 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

Kulturní akce v měsících březen – červen 2022

5.4.2022 úterý
17.00
00
08.04.2022 pátek 09. - 22.00
16.04.2022 sobota
30.04.2022

DUBEN
Přednáška o putování do Santiaga de Compostela – sál restaurace „U
Kahanu“ – vstup zdarma
Turnaj v šipkách - sál restaurace "U Kahanu"
Hledání velikonočního vajíčka - vodárna
stavění májky, pálení čarodějnic, lampionový průvod - SDH
KVĚTEN
Berounské hrnčířské trhy
Dětský den - spodní tréninkové hřiště + kácení májky
ČERVEN
Plohn (alternativa Plzeň ZOO, Techmánie)

sobota

07.05.2022 sobota
28.05.2022 sobota
11.06.2022 sobota

Změna programu vyhrazena.

1

1
1
1
4

1
1

1

Hledání
velikonočního
16.04.2022 vajíčka

28.05.2022 Dětský den
Halloweenské
29.10.2022 strašení
Květinkový
12.11.2022 ples

Vodárna

Mgr. Petra
Šimková

vstupné

12 000 Kč

12 000 Kč obec

Mgr. Petra
spodní
tréninkové Šimková
fotbalové
hřiště

40 000 Kč

40 000 Kč obec

Mgr. Petra
Šimková

12 000 Kč

12 000 Kč obec

vodárna

sál

Mgr. Petra Šimková
Ples pro
rodiče a
přátele MŠ
19.02.2022 Vintířov
Sál

MŠ Vintířov
Soutěž o
nejlepší
štědrovečerní Restaurace
24.12.2022 salát
VYKA

Mgr. Petra
Šimková

vstupné
vstupné

50 000 Kč

50 000 Kč

114 000 Kč

114 000 Kč

přidělený grant

vl. zdrojevstupné, aj.

požadovaný
grant

celkové nákl.
akce

pořádající
organizace

místo

akce

termín

celkem žádosti

Dotace z rozpočtu obce Vintířov na rok 2022

vstupné +
výtěžek z
tomboly
obec

12 000 Kč

40 000 Kč
12 000 Kč
bezplatný
pronájem
50 000 Kč sálu
114 000 Kč

28 000 Kč

9 000 Kč 19 000 Kč

bezplatný
pronájem
sálu 12
9 000 Kč hodin

28 000 Kč

9 000 Kč 19 000 Kč

9 000 Kč

7 000 Kč - Kč

7 000 Kč

MŠ
Vintířov

Petr
Vystrčil
7 000 Kč

1

Petr Vystrčil

1

Turnaj v
11.03.2022 šipkách

1

Turnaj v
08.04.2022 šipkách

1

Turnaj v
16.07.2022 šipkách

1

1
1
6

Turnaj v
27.08.2022 šipkách
Turnaj v
šipkách Region
15.10.2022 master
Turnaj v
10.12.2022 šipkách

sál

sál

sál

sál

7 000 Kč
Veronika
Kounovská

7 000 Kč - Kč

7 000 Kč

4 000 Kč

bezplatný
pronájem
4 000 Kč sálu

4 000 Kč

bezplatný
pronájem
4 000 Kč sálu

4 000 Kč

bezplatný
pronájem
4 000 Kč sálu

4 000 Kč

bezplatný
pronájem
4 000 Kč sálu

4 000 Kč

bezplatný
pronájem
4 000 Kč sálu

4 000 Kč

4 000 Kč

bezplatný
pronájem
4 000 Kč sálu

24 000 Kč

24 000 Kč

24 000 Kč

92 000 Kč

4 000 Kč

Veronika
Kounovská

4 000 Kč

Veronika
Kounovská

4 000 Kč

Veronika
Kounovská

4 000 Kč

Veronika
Kounovská
sál

sál

4 000 Kč
Veronika
Kounovská

Kounovská Veronika

1

Baník 75. let
30.07.2022 s námi

hřiště TJ
Baník

TJ Baník
Vintířov

92 000 Kč

10 000 bude
92 000 Kč darováno

1

Vánoční
17.12.2022 turnaj 2022

tělocvična

TJ Baník
Vintířov

14 700 Kč

14 700 Kč - Kč

14 700 Kč

106 700 Kč

106 700 Kč - Kč

106 700 Kč

2

TJ Baník Vintířov

ZŠ
Chodov,
Nejdecká

Spolek
přátel dětí
při ZŠ
Chodov,
Nejdecká
254

1

Inkoustové
rok 2022 tiskárny

1

Spolek přátel dětí při ZŠ Chodov, Nejdecká 254

14

9 000 –
15 000 Kč
Kč

Žádosti o granty na rok 2022 celkem

8 000 Kč
8 000 Kč - Kč

260 700 Kč

nesplňuje podmínky
dotace, bude řešeno darem
- Kč

260 700 Kč

Ze sportu v obci
VÝROČNÍ ZPRÁVA TJ BANÍK VINTÍŘOV 2021
Předkládám vám výroční zprávu naší tělovýchovné jednoty za rok 2021. Bohužel ,jak končil předchozí rok, tak začal i
tento. Zákazy aktivního sportu kvůli pandemii nemoci Covid-19 trvaly dál, takže nikdo nemohl zahájit zimní přípravu.
Venkovní i vnitřní sportoviště byla uzavřena a celý amatérský sport byl totálně vypnutý. Nebylo to lehké období, ale
přesto jsme všichni doufali, že bude možno zahájit jarní část sezóny i bez potřebné přípravy. Bohužel k této možnosti
nedošlo a celá sezóna 2020/21 byla ukončena a anulována. Až v půlce dubna bylo umožněno na venkovních
sportovištích v omezeném počtu začít aspoň sportovat, protože díky dalším opatřením nebyla možná příprava celých
mužstev. Půlroční sport-stop znamenal velkou komplikaci hlavně pro naše nejmenší, neboť jejich vývoj se prakticky
zastavil a po dlouhé pauze začala jejich příprava od nuly. Celý amatérský sport doufal v normální zahájení letní přípravy
a ve start všech soutěží, což se také naštěstí stalo. Všechna hygienicko-epidemiologická opatření byla nastavena tak, že
nic nebránilo rozjezdu sportu a tím pádem můžeme zhodnotit druhou polovinu roku 2021.
TJ Baník Vintířov měla v roce 2021 podle údajů České unie sportu 125 členů sdružených ve třech oddílech kopané,
stolního tenisu a tanečních sportů. Oddíl tanečních sportů pozastavil svojí činnost, přesto jsou jeho členky začleněny ve
strukturách České unie sportu. Oddíly kopané a stolního tenisu hrají své soutěže pod hlavičkou příslušných svazů.
Oddíl kopané:
V létě jsme zahájili přípravu a doufáme, že na celou sezónu krajského přeboru mužů. Kvalitní přípravu
jsme přetavili v titul půlmistra sezóny 2021/22. Mužstvo šlapalo velice dobře a první místo po polovině
soutěže nás zavazuje k jedinému cíli – toto místo udržet i na konci soutěže. Áčko ve třinácti podzimních
utkáních desetkrát vyhrálo, dvakrát remizovalo a pouze jednou odešlo poraženo a při skóre 43:18 získalo

32 bodů.
V soutěžích mládeže máme dvě mužstva v okresních přeborech – mladší žáky a mladší přípravku. Mladší žáci jsou po
podzimu předposlední, když z devíti utkání dvě vyhráli a sedmkrát prohráli. Mladší přípravka nám dělá radost. Naši
nejmenší mají velmi dobrý přístup k tréninku a máme opravdu radost, že dlouhá přestávka neměla vliv jak na počet dětí,
tak na jejich chuť k fotbalu. Rád bych touto cestou poděkoval všem trenérům za kvalitní práci.
Dovolte mi ještě zmínit jednu slavnostní věc. Dne 7. září 2021 převzal předseda naší jednoty pan Petr Vystrčil z rukou
předsedy Fotbalové asociace České republiky pana Petra Fouska prestižní fotbalové ocenění „ Cenu dr.Václava Jíry“ za
celoživotní zásluhy o rozvoj českého fotbalu. Toto ocenění je zaslouženě ve správných rukou.
Oddíl stolního tenisu:
V novém ročníku eviduje oddíl celkem 31 registrovaných hráčů, z toho 18 mužů, 1 ženu a 12 dětí. Již
několik týdnů dochází na tréninky další 4 děti, které budou registrovány do nadcházejícího ročníku. Do
této sezóny jsme vstoupili se čtyřmi družstvy. Jedno z družstev jsme přihlásili do soutěže Krajský
přebor 1. třídy, jedno do soutěže Krajský přebor 2. třídy a dva týmy do soutěže Okresní přebor.
„A“ se nyní pohybuje na 1. příčce tabulky se ztrátou dvou proher a jednou remízou. Dvě kola před
ukončením soutěže jsou naši borci v dobré kondici a my všichni věříme, že tyto zápasy úspěšně
zvládneme, a tím si zajistíme vytoužený postup do soutěže Divize.
„B“ se nyní pohybuje na 3. horní příčce tabulky.
„C“ se pohybuje na dně tabulky. Do příštího ročníku hodláme céčko posílit o nehrající hráče z béčka,
kteří určitě postavení v tabulce v nadcházejícím ročníku vylepší .
„D“ je zastoupeno nejenom muži, ale i jedinou ženou a našimi nejmladšími hráči a hráčkami. Nyní je
družstvo na pěkném 3. místě tabulky.

MLÁDEŽ
Naše mládež se letos zúčastnila několika krajských bodovacích turnajů i okresních přeborů, ze kterých jsme si přivezli
několik úspěchů. Pravidelně se účastníme republikových bodovacích turnajů mládeže ČR. Jsme také velmi potěšeni, že
nás děti reprezentují ve svých školách při různých turnajích pořádanými školami, a to s krásnými výsledky. Velmi si vážíme
pochvaly, která se nám dostává od vedení škol, neboť takto náš oddíl nejlépe propaguje naši činnost.

VÁNOČNÍ TURNAJ
Již jedenáctým rokem jsme pořádali Vánoční turnaj, kterého se zúčastnilo 33 hráčů a hráček.
Turnaj byl velmi povedený, zvláště výkony některých borců, ať registrovaných či
neregistrovaných. K vidění bylo několik opravdu kvalitních zápasů. Turnaj nakonec vyhrál Jiří
Leňka, když ve finále porazil Honzu Kožuškaniče.
Tento ročník byl výjimečný tím, že se poprvé bojovalo o Putovní pohár, který nám věnoval
známý modelář z Karlových Varů Miroslav Kotál. Po celou dobu této akce měli účastníci turnaje
k dispozici bohatý samoobslužný bufet, do kterého každý z účastníků přispěl svými vánočními
přebytky.

NAŠE STANOVENÉ CÍLE:
1) Postup družstva „A“ do vyšší soutěže – do Divize
2) Udržení družstva „B“ v soutěži Krajského přeboru 2. třídy
3) Posílení družstva „C“ a „D“ a vylepšení postavení v okresní soutěži

4) Účast naší mládeže na turnajích a pořádání turnajů v naší herně
5) Účast nejlepších mladých hráčů na republikových turnajích, kterých se zúčastňují oddíly z našeho blízkého okolí
Závěrem bychom velmi rádi poděkovali za dobrou spolupráci s Baníkem Vintířov a s OÚ v naší obci a těšíme se na další
spolupráci.
Za oddíl stolního tenisu
Zdeněk Kraka, Ing. Denisa Stellnerová
Závěrem naší výroční zprávy bych chtěl poděkovat za trvalou podporu sportu vedení obce a zároveň všem partnerům a
sponzorům vintířovského sportu. Máme zde kvalitní podmínky a věřím, že výkony našich sportovců budou dělat radost
našim fanouškům a přispějí k dobrému jménu obce Vintířov.
Pavel Vašek

Ze školských zařízení

Mateřská škola
Co se dělo u SOVIČEK A KRTEČKŮ?
V lednu nás navštívili manželé Fojtíkovi ze Statku Bernard se svou bubínkovou terapií na téma kamarádi. Děti si
bubínkohraní moc užily.
V únoru si děti mohly opět vyzkoušet své umění v keramické dílně s paní Mgr. Šimkovou. Vytvořily krásné výrobky,
které je potřeba ještě dokončit.
Zajímavý den v hasičské zbrojnici nám připravila paní Rosenkranzová. Děti byly nadšené a překvapení s policisty bylo
třešničkou na dortu. Paní Šimkové a Rosenkranzové moc děkujeme za krásný den pro děti.
Koncem února se v tělocvičně MŠ pyšnili svou pestrobarevnou krásou papoušci. O jejich životě nám přišel vyprávět pan
Jaroš. Maškarní ples pro dospělé se letos neuskutečnil-přísná hygienická opatření odradila i stálé návštěvníky plesu.
Karneval pro děti jsme si tentokrát užili v tělocvičně.
V měsíci březnu a dubnu se děti mohou těšit na tyto akce:
➢ naučné stezky v lesoparku
➢ výlety s Ekolínkem
➢ beseda s myslivcem
➢ divadelní představení
➢ další Bubínková terapie /indiánská /
➢ Velikonoční zajíček
➢ Čarodějnické řádění
ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ
Proběhne ve dnech 10.a 11.5. 2022 od 9 do 15 hodin.
Termín a čas schůzky si objednávejte od 24.4.2022 na tel. čísle 352 665 900 v čase od 10 do 12 hodin.
S sebou:
• vyplněnou přihlášku do MŠ
• rodný a očkovací list dítěte
• občanský průkaz zákonného zástupce
Přihlášku si můžete stáhnout na webových stránkách MŠ nebo vyzvednout z plastové obálky na bráně do MŠ.
V době letních prázdnin bude MŠ uzavřena ve dnech od 18.7.do 12.8.2022.
Osobně velice děkuji za spolupráci, pomoc a obrovskou podporu panu starostovi Chocovi, paní Pickové, paní ředitelce
Kokešové, kteří mi velmi pomáhají v mých "ředitelských začátcích".
Také děkujeme rodičům, jak se zodpovědně postavili k situaci kolem hygienických opatření spojených s Covid 19. Moc
děkujeme za spolupráci a pochopení.
Krásné jarní dny plné sluníčka.
Za kolektiv MŠ Vintířov Marcela Kotová, ředitelka školy

Základní škola
Plavecký výcvik
16. 2. 2022 ukončili žáci 5. ročníku 40 hodinový plavecký výcvik, který jim započal hned ve druhém týdnu školního
roku 2021/2022.
Někteří neplavci se stali plavci, někteří plavci své dovednosti zdokonalili, jiní se naučili skákat šipku nebo překonali
svůj strach z hloubky či výšky, všichni se pravidelně otužovali v bazénu, občas posilovali i svůj imunitní systém
v parní komoře.
Tak jako tak to uteklo jako voda v bazénu a každý si pro sebe něco odnesl. Cíl plaveckého výcviku byl tudíž splněn.
Většina žáků by v plavání pokračovala i nadále…
Za kolektiv 5. ročníku Simona Šíchová Chaloupková
Statek Bernard
Naše škola se vypravila 11. února na výlet do Královského Poříčí na Statek Bernard. Probíhala zde výstava skautských
věcí skautů z našeho kraje a zároveň výstava LEGA. Děti měly možnost si skautské potřeby a náčiní vyzkoušet a pohrát si
s legem. Byl to velmi příjemný odpočinkový výlet a jsme velmi rádi, že jsme konečně mohli někam zavítat.
Za kolektiv ZŠ Mgr. Petra Šimková
Výcvik bruslení
Letos jsme se s dětmi opět zúčastnili výcviku bruslení v Nejdku. Vyjeli jsme společně autobusem vstříc nejdeckému
stadionu v pátek 14. 1. a 11. 2. 2022. Nejelo nás moc, a to z důvodu pandemické situace a nařízených karantén některých
žáků a učitelského sboru. Cesta autobusem v rouškách nám ale vůbec nevadila, protože na jejím konci nás čekala spanilá
krasojízda. V šatnách jsme se obrnili teplým oblečením, které jsme po pár minutách na ledě rychle svlékli, jinak bychom
se asi upekli. Bohužel se naše krasojízda neobešla bez zranění. Ale i přes nepříznivé pády jsme se na ledě vyřádili do
sytosti a snad nás to neodradí od bruslení v příštích letech. Ke konci všechny děti čekala sladká odměna v podobě
bonbónů a lízátek.
Jitka Drofová
Úspěch ve výtvarné soutěži Karlovarského kraje a společnosti EKO-KOM
Každým rokem vyhlašuje Karlovarský kraj se společností EKO-KOM ,a.s.,
výtvarnou soutěž „Hrajeme si s odpady“.
Tentokrát cílem soutěže bylo vytvořit dílo vystihující téma„Krajina plná života“.
Kolektiv žáků 4. třídy ZŠ Vintířov se umístil na prvním místě s výrobkem „Louka“.
Žákům patří velké poděkování za krásné umístění.
Jana Plechatová
Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ
Ředitelka ZŠ Vintířov oznamuje, že zápis dětí narozených
od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 (včetně dětí s odloženou školní docházkou)
se koná dne 7. 4. 2022 od 13.00 do 16.30 hodin.
K zápisu přineste:
➢ rodný list dítěte
➢ občanský průkaz zákonného zástupce
➢ vyplněný dotazník pro rodiče (předá MŠ nebo ZŠ)
➢ vyplněnou žádost o přijetí dítěte (předá MŠ nebo ZŠ)
Mgr. Marcela Kokešová, ŘŠ

Přihlaste se do soutěže Tradiční výrobek roku 2022
Kdo vyrábíte, tvoříte něco zajímavého na území Karlovarského kraje, zapojte se
do internetové soutěže Tradiční výrobek roku!
Můžete se přihlásit, i když nepodnikáte a vaše tvoření je pouze pro vaši zábavu.
Nebo můžete nominovat někoho blízkého, kdo vytváří hezké, inspirativní věci.
Prvním deseti přihlášeným pošleme poštou látkovou tašku s logem regionální
značky.
Do 30. 4. 2022 na webových stránkách vyplňte jednoduchý formulář a připojte
fotografie výrobku, který přihlašujete nebo nominujete k soutěži v roce 2022.
Během května proběhne internetové hlasování.

Zde se můžete podívat na vítěze - Laureáti soutěže | Mikroregion Sokolov východ (sokolov-vychod.cz) soutěže v
minulých ročnících.
Zde jsou pravidla soutěže, která je zdarma: Tradiční výrobek roku | Mikroregion Sokolov východ (sokolov-vychod.cz)

Zde můžete vyplnit přihlášku a nahrát fotografie - Přihláška do soutěže | Mikroregion Sokolov východ (sokolovvychod.cz)

E-mailem pak dostanete potvrzení o přijetí přihlášky.
Pomoc pečujícím rodinám, poradenství pro všechny – Global Partner
V naší obci mohou pečující rodiny využít služby terénní odlehčovací péče, která je poskytována podle zákona o
sociálních službách lidem od 19 let výše, trpícím nějakým zdravotním omezením. Službu nejen v rámci Karlovarského
kraje, ale i v jiných místech ČR poskytuje Global Partner. Více informací o společnosti se dočtete na jejich webu:
www.gp.cz I když je tato společnost v rámci sociálních služeb nováčkem, stojí za ní leadři s dlouholetými zkušenostmi
v oblasti sociálních a zdravotních služeb, šikovní manažeři a v neposlední řadě laskavé, pravidelně školené pečovatelky.
A v čem mohou být k dispozici? Od pomoci s hygienou, přes zajištění chodu v domácnosti, tréninku různých schopností
a dovedností podle zájmu klienta, pomoci s vyřízením různých dávek, zajištěním pomůcek, ale i třeba ve spolupráci
s lékaři a jinými profesionály nebo institucemi.
Pokud byste potřebovali pomoci s čímkoliv v sociálně zdravotní, občansko-právní, rodinné oblasti, ať již v rámci
sociálních dávek, důchodů, dluhů, zaměstnání nebo pomůcek a péče o své blízké, přijďte se poradit s pracovnicí Petrou
Netrhovou, která bude přítomná 7. 4. 2022 od 14 do 17 hodin ve zdravotním středisku č.p.169 – bývalá ordinace
praktického lékaře nebo si objednejte konzultaci na tel. 603 980 362, e-mail: petra.netrhova@gp.cz.

DODAVATELÉ POSLEDNÍ INSTANCE
Každý zákazník, který odebírá od dodavatele poslední instance, musí podepsat smlouvu, jinak mu bude dodávka po šesti
měsících ukončena a bude odpojen.
➢ Pokud jste si dosud nevybrali nového dodavatele, podepište novou smlouvu co nejdříve.
➢ To platí i v případě, že chcete nadále zůstat u firmy, která Vám aktuálně jako dodavatel poslední instance
dodává a které platíte zálohy.
Pokud zákazník neplatí za dodávku poslední instance, riskuje předčasné ukončení dodávky a odpojení.
✓ Pokud aktuálně nemáte dostatek prostředků na úhradu záloh, spojte se co nejrychleji s dodavatelem poslední
instance a svoji situaci aktivně řešte.
✓ Vždy je možné obrátit se na Úřad práce, který aktuálně nabízí více způsobů pomoci s vysokými cenami energií.
Ukončení dodávky a odpojení (ať už z důvodu neplacení nebo z důvodu skončení šestiměsíčního období) vždy znamená
náklady navíc.
• Odpojení od dodávky dodavatele poslední instance se můžete vždy vyhnout, musíte ale svoji situaci aktivně
řešit, komunikovat a především včas uzavřít novou smlouvu.
Jak funguje proces přerušení dodávky a odpojení odběrného místa.
o Odpojení vždy přinese náklady navíc a znamená minimálně několik dní bez energií. Vždy je možné mu předejít,
pokud zákazník svoji situaci aktivně řeší.
Kdy nejpozději musí zákazník uzavřít novou smlouvu, aby se ukončení dodávky dodavatele poslední instance vyhnul?
▪ Neodkládejte již dále podpis smlouvy s novým dodavatelem, který Vám zajistí dodávku po skončení
šestiměsíční dodávky poslední instance.
▪ Smlouvu podepište nejpozději dva týdny před koncem DPI, výběr dodavatele je zcela na Vás, může jít o firmu,
která Vám dodává jako dodavatel poslední instance nebo o jakéhokoliv jiného obchodníka.

DODAVATELÉ POSLEDNÍ INSTANCE – ÚŘAD PRÁCE A JEHO POMOC

Úřad práce informuje občany, kteří mají problém při finanční tísni spojené
s růstem cen energií:
Patříte mezi ty, kterým výrazně vzrostly výdaje spojené s chodem domácnosti a nemáte dostatek
prostředků na jejich placení? Požádejte Úřad práce ČR o pomoc.
Může Vám pomoci s náklady na bydlení, a to prostřednictvím těchto dávek:
•
•
•

Příspěvek na bydlení
Doplatek na bydlení
Mimořádná okamžitá pomoc

Kompletní informace jsou k dispozici na:
www.uradprace.cz/web/cz/mimoradna-okamzita-pomoc.
Kompletní informace jsou k dispozici na:
www.uradprace.cz/web/cz/-/s-rustem-cen-za-energie-muze-pomoci-up--1
Pokud potřebujete pomoc s vyplněním žádosti o nepojistné sociální dávky, obraťte se na Call
centrum ÚP ČR na tel. číslo: 800 77 99 00 (bezplatná linka) nebo callcentrum@uradprace.cz.
Vyplněné žádosti můžete podat elektronicky (přes Identitu občana, datovou schránkou nebo
s uznávaným elektronickým podpisem), zaslat poštou či doručit osobně na příslušné kontaktní
pracoviště ÚP ČR.
Máte-li dotazy vztahující se k dávkové pomoci v souvislosti se zvýšenými cenami energií, obraťte se
na zaměstnance Úřadu práce ČR osobně na nejbližším kontaktním pracovišti v místě Vašeho bydliště
nebo volejte na speciální linku: 950 180 070.

První polygrafická spánková laboratoř
První polygrafickou spánkovou laboratoř v Karlovarském kraji otevřela pro veřejnost
Nemocnice Sokolov. Nové pracoviště se zabývá diagnostikou a léčbou poruch dýchání ve
spánku, především syndromu spánkové apnoe. Dosud museli lidé za specializovanými
službami tohoto druhu dojíždět do Plzně nebo Chomutova.
„Je to určitě velký posun, který zlepší dostupnost diagnostiky pro pacienty v našem kraji, i
komfort, protože odpadne dojíždění na vzdálená pracoviště,” řekl Aleš Novák, vedoucí
lékař iktového centra neurologického oddělení nemocnice Sokolov. Podobné problémy se
totiž týkají velkého počtu lidí a zdaleka nejde jen o známé hlasité chrápání. „Je to obecně
podceňovaný problém. Řada lidí si neuvědomuje, že chrápání může být signálem poměrně
závažných zdravotních problémů. A riziko následků není vůbec malé,” konstatoval lékař.
Lidé by se proto měli soustředit i na další průvodní jevy možného onemocnění. „Pokud se budíte unavení, s bolestmi
hlavy, suchem v ústech, nebo máte přes den problém se soustředit a cítíte nadměrnou únavu, nebo máte pocit, že se
nedokážete soustředit, tak to může souviset se syndromem spánkové apnoe. A to znamená, že vedle chrápání a zástav
dechu je u vás i větší riziko kardiovaskulárních nemocí, mozkových příhod, obezity, či kratší délka života,” upozornil
doktor Novák.
Příčiny takových obtíží ale není možné zjistit při běžném ambulantním vyšetření a je nutná specializovaná diagnostika.
Ta ale dosud v Karlovarském kraji chyběla.
„V tuto chvíli provádíme vyšetření vždy od pondělí do čtvrtku a pacient se může na úvodní vyšetření do ambulance
objednat i bez doporučení odborného lékaře,” vysvětlil doktor Novák s tím, že na počátku očekávají v Sokolově větší
nával, ale do budoucnosti by měla být kapacita čtyř až pět pacientů týdně pro potřeby kraje dostačující.
Pobyt ve spánkové laboratoři přitom není pro pacienta nijak zatěžující. “Samotné vyšetření je prováděno během jedné
noční hospitalizace pomocí moderního elektronického systému, který umí průběh spánku následně i vyhodnotit. Získaná
data pak slouží lékařům k další diagnostice. Při ní zjistíme, zdali vaše problémy nevychází právě ze spánkové apnoe a
poté pacienta kontaktujeme za účelem dohodnutí dalšího postupu,” dodal Aleš Novák s tím, že pro pacienty je k dispozici
i každý pracovní den od 7:00 do 8:00 a dále od 14:00 do 15:00 hodin telefonní linka 604 280 502, na které se lze
objednat na konzultaci a případné vyšetření.

SENIOŘI POZOR! Podvodní „navolávači“ útočí!
Dnešní rychlý a hektický způsob života má mnohdy za vinu to, že lidé nenavštěvují
své rodiče či prarodiče tak často, jak by oni sami chtěli. To může mít za následek pocit
osamělosti a také sociální izolaci seniorů. Toho právě následně využívají podvodníci,
kteří spoléhají na seniorovo důvěřivost a radost z jakéhokoliv kontaktu. Právě
telefonát začínající větou „Ahoj babi, hádej, kdo volá?“ může mít pro osamoceného
seniora fatální následky. Nic netušící a překvapený dědeček nebo babička osloví
volajícího jménem svého vnuka či vnučky. Poté začne nežádoucí konverzace se
smyšleným často srdcervoucím příběhem, ve kterém se potomek dostal do finančně
svízelné situace nebo potřebuje nezbytnou věc, na kterou nemá peníze. Ty nutně
potřebuje, a protože se pro hotovost nemůže z určitých důvodu osobně dostavit, posílá
svého „kamaráda“. Netušící senior v obavě o svého příbuzného odevzdá peníze do
rukou cizího člověka, aniž by si sdělené informace ověřil a v té chvíli mnohdy přichází
o veškeré své finanční prostředky.
Jak se tedy chovat, abychom se nestali obětí podvodníků, kteří se snaží získat náš
majetek?
• Pokud Vám z neznámého čísla volá osoba vystupující jako Váš rodinný příslušník a
Vy si nejste jisti, že byste ho po hlase poznali, tak se zeptejte na celé jeho jméno –
rozhodně se nenechte odbýt odpovědí „Ale babi, to jsem přece já, ten nejstarší“.
• Každý podobný telefonát si okamžitě ověřte. Zavolejte vnukovi nebo vnučce, kteří
Vám měli údajně volat, případně nejbližším příbuzným.
• Pokud po Vás bude někdo v telefonickém hovoru chtít peníze a navrhne z
jakýchkoliv důvodů, abyste je předali kamarádovi či kamarádce, tak odmítněte a
poproste svého rodinného příslušníka, aby se pro ně stavil osobně. Cizího člověka
nikdy nepouštějte do svého domu či bytu.
Policie České republiky dále přistoupila k aktivní osvětě v podobě telefonního
kontaktu realizovaného robotem. Seniorům, kteří mají pevnou linku může doma
vyzvánět telefon s následujícím vzkazem:
"Dobrý den, varování Policie České republiky. Věnujte, prosím, pozornost tomuto
oznámení. Pokud se Vás bude někdo snažit přesvědčit, že je Váš příbuzný nebo že
Vašeho příbuzného zastupuje jako doktor či notář a bude od Vás chtít poslat peníze na
účet nebo si je bude chtít u Vás sám vyzvednout, vždy si tuto informaci ověřte a v
případě podezření kontaktujte, prosím, Policii České republiky, a to na telefonním
čísle 158. Děkujeme. Policie České republiky."
Pokud budete mít jakékoliv podezření, že Vás kontaktoval podvodník, nebo se o to
pokusil, vždy to oznamte policistům na tísňovou linku 158.
nprap. Eva Valtová

Jaro začíná u nás... Pro všechny zahrádkáře máme již připraven kompletní sortiment zahradnických potřeb, substrátů,
hnojiv, semínek a květin. Přivítejte jaro s námi. Vaše Zahradnické centrum Letokruh, Vintířov č.p. 57.

Telefonní spojení: +420 732 955 988
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Tomáš Vostrý, Vintířov 69
+ 420 607 161 456
tomasvostry@iclouc.com
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