Červen 2022

č. 115.
Z jednání Zastupitelstva obce Vintířov

21. března 2022 – vice na www.vintirov.cz – obec – zápisy a usnesení
Program jednání:
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce
2. Stav a průběh investičních akcí pro rok 2022
3. Informace ke komunálním volbám do zastupitelstev měst a obcí 2022
4. Kulturní akce v měsíci 03 - 12/2022 a stav jejich příprav
5. Zrušení obecně závazné vyhlášky obce č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
6. Projednání obecně závazné vyhlášky obce o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
7. Projednání pravidel pro přidělování bytů v majetku obce
8. Projednání pravidel pro přidělování zahrádek v majetku obce
9. Poskytnutí pomoci Ukrajině a občanům zasažených oblastí
10. Výroční zpráva knihovny za rok 2021
11. Zpráva o činnosti SDH Vintířov za rok 2021
12. Zpráva o činnosti TJ Baník Vintířov za rok 2021
13. Výroční zpráva sportovního centra za rok 2021
14. Zpráva o činnosti správy majetku obce za rok 2021
15. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2021 Základní škola Vintířov
16. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2021 Mateřské škola Vintířov
17. Žádost o pronájem části pozemku parc. č. 74 v k. ú. Vintířov u Sokolova
18. Žádost o pronájem pozemku parc. č. 498 v k. ú. Vintířov u Sokolova
19. Pronájem pozemku parc. č. 449/1 v k.ú. Vintířov u Sokolova
20. Projednání žádosti o pronájem části pozemku parc. č. 73/1 v k. ú. Vintířov u Sokolova
21. Projednání žádosti o pronájem části pozemku parc. č. 79 v k. ú. Vintířov u Sokolova
22. Rozpočtová změna č. 1/2022
ZO bere na vědomí:
1. Dne 22.3.2022 (od 06.00 do 18.00 hodin) dojde z důvodu odstranění havarijního stavu na
horkovodním přivaděči Družba ze strany SUAS Teplárenské s.r.o. k přerušení dodávky tepelné
energie pro odběratele odebírající tepelnou energii. V návaznosti na tuto skutečnost dojde i
k přerušení dodávek tepla a teplé vody ze strany společnosti Vintířovské teplárenské a majetkové
s.r.o. pro její odběratele.
2. Dne 12.4.2022 se uskuteční v prostorách společenského sálu beseda na téma výstavby větrných
elektráren v blízkosti budovaného areálu BMW Group „Vývojové centrum“ na pozemku
Sokolovské uhelné v katastrálním území Vintířov. Přítomni budou zástupci společnosti meridian
Nová Energie s.r.o., jejímž hlavním know-how je budování obnovitelných zdrojů energie. Občané
se tak budou mít možnost blíže seznámit s podrobnostmi záměru.
3. V termínu od 18.7 do 12.8.2022 v době letních prázdnin bude uzavřen provoz mateřské školy.
Rodiče budou s termínem včas seznámeni.

4. Příští zasedání je plánováno v termínu 16.5., dále 17.6., 12.9.2022.
5. Nadačnímu fondu Gaudeamus, Nerudova 2283/7, 350 02 Cheb, věnován dar ve výši 2.000,- Kč na
pořádání XXX. ročníku Dějepisné soutěže studentů gymnázií ČR a SR.

6. Věnován finanční dar ve výši 2 000,- Kč na zajištění provozu dětské krizové linky Linka Bezpečí,
z.s. IČO:601383198

7. Věnován finanční dar ve výši 2 000,- Kč na organizaci Zdravotní klaun, o.p.s., Paříkova 355/7, 190
00 Praha 9, IČO: 26547953, navštěvující těžce nemocné děti v nemocnicích.

8. Obec Vintířov uhradila roční členský příspěvek za členství ve svazku Mikroregion Sokolov –
východ ve výši 63 000,- Kč.

9. Obcí Vintířov byl uhrazen členský příspěvek za členství v Hospodářské a sociální radě Sokolovska
z.s. za rok 2022 ve výši 2000,- Kč.

10. Ve dnech 10. a 11.5.2022 proběhne zápis dětí pro školní rok 2022/23 do Mateřské školy Vintířov.
11. Dne 7.4.2022 proběhne zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2022/23 Základní školy Vintířov.
12. Dne 14.3.2022 se uskutečnilo výběrové řízení na bytovou jednotku č.p. 181/11, záměr byl
zveřejněn na úřední desce a v měsíčních informacích.
13. K dnešnímu dni máme na investičních fondech Amundi u Komerční banky prostředky ve výši
25.480.850,25 Kč.
14. Dne 15.3.2022 proběhlo na úřadě jednání s majiteli v souvislosti s problémem odvodnění
dešťových vod ze silnice směr osada Chranišov, kde proběhla v roce 2018 výstavba chodníku.
Záležitost je dále řešena.
15. Věnován finanční dar ve výši 2 000,- Kč na činnost organizace Českého svazu včelařů, sídlo
Chodov, IČO: 699799235.
16. května 2022 – vice na www.vintirov.cz – obec – zápisy a usnesení
Program jednání:
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce
2. Výroční zpráva školských zařízení MŠ a ZŠ za školní rok 2021/22
3. Mateřská škola Vintířov – povolení výjimky z počtu dětí ve třídách pro školní rok 2022/23
4. Stav a průběh investičních akcí v rok 2022
5. Informace ke komunálním volbám do zastupitelstev měst a obcí v termínu 23. a 24. září 2022
6. Kulturní akce v měsíci 06 - 12/2022 a stav jejich příprav
7. Projednání pravidel pro přidělování bytů v majetku obce
8. Účetní závěrka Základní školy Vintířov za rok 2021
9. Účetní závěrka Mateřské školy Vintířov za rok 2021
10.Projednání výsledku kontroly hospodaření a závěrečného účtu obce za rok 2021, schválení účetní závěrky
11.Přezkoumání hospodaření obce za rok 2022 soukromým auditorem
12.Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě ve smyslu § 1785 až 1788 ve spojení s § 1257 až
1308 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník č.: 1/2022/VB
13.Rozpočtová změna č. 2/2022
14.Delegování zástupce obce na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o.
15.Projednání žádosti o pronájem části pozemku parc. č. 79 v k. ú. Vintířov u Sokolova
16.Projednání pronájmu pozemku parc. č. 465/4 v k.ú. Vintířov u Sokolova
17.Projednání žádosti o prodej části pozemku parc. č. 511 v k. ú. Vintířov u Sokolova
18.Různé.
a) Projednání nebytového prostoru v č.p. 183
ZO bere na vědomí:
1. Ode dne 5.5.2022 je na Obecním úřadě Vintířov možnost provádět platby prostřednictvím
platebního terminálu KB SmartPay.
2. Dne 1.5.2022 byly uvedeny do provozu zcela nové webové stránky Hospodářské a sociální rady
Sokolovska, z.s., jejíž je obec Vintířov členem.
3. Dne 24.3.2022 se uskutečnilo jednání v sídle společnosti Sokolovská uhelná, právní zástupce, a.s.
na základě žádosti obce Vintířov v záležitosti pozemků v k. ú. Vintířov, jejichž vlastníky je právě
shora uvedená společnost s tím, že by obec měla zájem využívat některé z pozemků. Za obec se
jednání účastnili starosta a tajemnice obecního úřadu.
4. Dne 29.3.2022 se uskutečnilo jednání svazku Mikroregion Sokolov - východ v Dolním Rychnově.
Jednání byl účasten starosta obce.
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Dne 12.4.2022 od 16.00 hodin se uskutečnila plánovaná beseda v prostorách společenského sálu
na téma výstavby věrných elektráren na katastru obce Vintířov. Záměr výstavby max. pěti větrných
elektráren společností meridian Nová Energie s.r.o.
Dne 14.4.2022 se uskutečnil pravidelný svoz nebezpečného odpadu svozovou společností
Sokolovská skládková s.r.o.
V týdnu od 19.- 29.4.2022 byly řešeny dvě poruchy kabelového vedení na veřejném osvětlení na
trase směrem na Chodov. Oprava na jednom z kabelů byla provedena 16.5.2022 (areál tech. služeb)
a druhý z kabelů bude zatím provozován s poruchou. Dne 3.5.2022 byl na hledání poruchy přizván
i měřící vůz ze SUAS.
Dne 28.4.2022 proběhlo výběrové řízení na bytovou jednotku 181/12.
Dne 20.4.2022 se uskutečnilo plánované setkání s kronikářkou obce paní Svobodovou, kdy došlo
k odsouhlasení textu do kroniky za rok 2021.
Dne 4.5.2022 se uskutečnilo jednání na Městském úřadě v Chodově v záležitosti stížnosti majitelů
pozemku z obce Osady Chranišov. Záležitost má přímou souvislost s výstavbou chodníku, kdy
veškeré dešťové vody jsou dle projektu svedeny skrze propustek a poté kanalizačním řadem přes
pozemek dotčených majitelů. V rámci projektu chodníku bylo s tímto odtokem počítáno, neboť
nebylo nikým do té doby avizováno, že je jeho stav takový, jak je nyní prezentován majiteli.
Záležitost je řešena.
Dne 4.5.2022 proběhla schůzka s dotčenými majiteli RD č.p. 74, 70, 77, 83 v souvislosti s řešením
obnovy stávajícího kanalizačního řadu. Záležitost je projekčně řešena s tím, že se počítá i
s napojením posledního z RD, z kterého nejsou do tohoto kanalizačního řadu splašky odváděny.
Mezi obcí Vintířov a Karlovarským krajem byla uzavřena smlouva o spolupráci při tvorbě,
aktualizaci a správě Digitální technické mapy Karlovarského kraje.
Dne 14.6. 2022 se uskuteční setkání v sídle Policie ČR, územního odboru Sokolov všech
představitelů místní samosprávy v rámci obcí s rozšířenou působností v Sokolově a Kraslicích
s představiteli Policie ČR. Za obec se setkání zúčastní starosta.
Dne 16.6.2022 se uskuteční Valná hromada partnerů MAS Sokolovsko o.p.s., za obec se zúčastní
starosta, případně místostarostka obce.
Dne 7.4.2022 proběhl zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2022/23 do Základní školy Vintířov.
Celkem bylo přijato 18 žáků, čtyřikrát byl udělen odklad školní docházky.
Ve dnech 10. a 11.5.2022 proběhl zápis dětí pro školní rok 2022/23 do Mateřské školy Vintířov.
Přijato bylo 19 dětí. Dále v termínu 8.6.2022 od 9.00 – 15.00 hodin se uskuteční zvláštní zápis dětí
– cizinců.
Obec Vintířov se rozhodla podpořit na základě žádosti Základní školy jazyků Karlovy Vary, p.o.,
se sídlem Libušina 31, 360 010 Karlovy Vary žáky školního robotického teamu,kteří se účastnili
celosvětového finále soutěže FIRST LEGO League v Houstnu v USA částkou 3 000, - Kč.
K dnešnímu dni má obec Vintířov na podílových fondech u KB prostředky ve výši 25 411 467,27
Kč.
Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 17.6.2022 od 11.00 hodin.
Dne 23.3.2022 byla v lokalitě za 1. a 2. etapou RD instalována sestava herních prvků od firmy
BONITA za částku 204 405,30 Kč vč. DPH.
Obec Vintířov na základě vzájemné spolupráce se společností Sokolovská uhelná, p.n.,s.r.o. získala
darem kamenivo v objemu 350 tun na plánovanou stavbu“ Cesta pod MŠ a dále ke garážím
v blízkosti TS“ s napojením na lokalitu pod č.p. 164-165.
Plán kulturních akcí červen – září 2022

Plán níže uvedených akcí byl sestaven členy kulturní komise obce. Byl předložen ZO k posouzení a ke schválení dne 6.12.2021.
Může být kdykoliv po předešlém projednání doplněn, případně jinak upraven. Kromě níže uvedených bodů v jednotlivých
měsících budou nadále navštěvováni členy SPOZ obce a obdarování jubilanti, kteří dosáhnou věku 60 let a více, vždy po 5 letech.
Po dosažení věku 90 let vždy po roce.

11.06.2022
15.06.2022

sobota
středa

16.07.2022

sobota

ČERVEN
07.00 - 19.00 Plohn (alternativa Plzeň ZOO, Techmánie)
pasování prvňáčků na čtenáře - ZŠ
ČERVENEC
Turnaj v šipkách - sál restaurace "U Kahanu"

20.08.2022
27.08.2022
27.08.2022

sobota
sobota
sobota

SRPEN
13.00 - 23.00 ROCK FEST Vintířov
Turnaj v šipkách - sál restaurace "U Kahanu"
TJ Baník Vintířov 75 let s námi

17.09.2022
30. 09.- 2. 10. 2022

sobota
pátek - neděle

13.00 - 19.00

ZÁŘÍ
oslavy Hornického dne - areál TJ Baník Vintířov, sál restaurace
"U Kahanu"
třídenní zájezd pro občany obce - Lužické hory a jejich okolí

ROCK FEST VINTÍŘOV 2022
se uskuteční
20. srpna 2022 na spodním tréninkovém hřišti od 13.00 do 23.00 hodin.
Účinkující:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jinozem
FallenAngels
Náhodný výběr
Tajfun
Beatové Družstvo
Abraxas
Civilní Obrana
Green FrogFeet
Jaksi Taksi
Kurtizány z 25. avenue

Předprodej vstupenek koncem června. Cena vstupenky v předprodeji 150,- Kč na místě 200,Kč. Nadále platí, že děti do 150 cm výšky v doprovodu platících dospělých, držitelé průkazů
TP, ZTP a ZTP/P mají vstupné zdarma.
Catering zajistí firma HVT.

Termín zájezdu:

30. září – 2. října 2022

Cena poukazu :

1.500,- Kč – přihlášky na zájezd se přijímají od 15. června 2022 od 16 hodin
v kanceláři č. 6. Obecního úřadu Vintířov

Cena zahrnuje:

doprava autobusem, 2x ubytování, 2x polopenze, 1x oběd, vstupné, průvodce.

Odjezdy:

Vintířov

7.00 h

Program zájezdu:
1. den – Před polednem příjezd ke staré sklárně v Lindavě na exkurzi výrobou a foukáním skla se
společným obědem ve sklářské krčmě. V odpoledních hodinách návštěva skalního hradu a
poustevny Sloup. Projdete skalním masivem, který sloužil také jako obydlí a na jehož vrcholu je
kostelík. Místo tajemné a mystické. Po prohlídce odjezd na ubytování a společnou večeři.
2. den – po snídani odjezd pod vrchol Ještědu a procházkou výstup k televiznímu vysílači, který je
dominantou a známou technickou stavbou. Možnost občerstvení. Po návratu k autobusu přejezd do
jednoho z nejstarších měst v této oblasti Jablonného v Podještědí na individuální čas pro oběd. Po
poledni přejezd k nedalekému zámku Lemberk na návštěvu interiérů historických provozních
prostor zámku vč. Zdislaviny světničky (místo pobytu svaté Zdislavy) vč. časového prostoru pro

procházku ke Zdislavině studánce pro „léčivou vodu“. Později odpoledne procházka stezkou
skalních reliéfů – lesní galerií nedaleko obce Brtniště. Vytesané sochy do pískovcových balvanů.
K večeru návrat do místa ubytování na večeři a nocleh.
3. Den – po snídani odjezd do muzea jedné z nejstarších automobilových značek na světě Škoda Auto
Mladá Boleslav. Prohlídka muzea s průvodcem i individuálně. Po prohlídce čas na oběd.
Odpoledne přejezd do areálu Královského pivovaru Krušovice na exkurzi s ochutnávkou.
Ubytování:

v zařízení hotelového typu ve dvoulůžkových pokojích se sociálním zařízením.

Stravování:

snídaně a večeře v místě ubytování. V pátek při exkurzi ve sklárně společný oběd.

Vstupné:

poustevna Sloup, zámek Lemberk, muzeum Škoda Auto, exkurze ve sklárně a pivovaru.

Poznámka:

program může být upravován dle aktuální situace v době realizace.

Vítání občánků
V sobotu 26. listopadu 2022 v čase od 14.00 hodin se ve společenském sále
restaurace U Kahanu uskuteční slavnostní vítání občánků. Tohoto slavnostního
vítání se mohou účastnit děti s trvalým pobytem v obci, které ještě nebyly přivítány
a jsou narozené v období od 1.11.2021 do 31.10.2022. Každé přivítané děťátko
dostane od obce malý dárek, pamětní list připomínající tuto událost a menší
finanční hotovost. Během slavnostního vítání budou pořízeny fotografie, některé
obdrží rodiče a další budou založeny do knihy vedené obcí s názvem „ Kniha
zápisů do života“. S ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, volného pohybu těchto údajů a
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR), je potřeba, aby
zákonní zástupci (rodiče), kteří mají zájem se zúčastnit se svým děťátkem slavnostního vítání v letošním
roce, přišli na obecní úřad, kde vyplní příslušný formulář a svým podpisem stvrdí souhlas s nakládáním se
svými osobními údaji a případným zveřejněním fotografií.
Formuláře si je možno stáhnout na webových stránkách obce nebo vyzvednout přímo na obecním úřadě.
Akce je v režii kulturní komise, základní školy a spolku pro občanské záležitosti.
Virtuální běh
Chtěla bych se nejprve představit. Jmenuji se Nikola Olbrichová. Můj sedmiletý syn
Vašík Bech je vážně nemocný, má nefrotický syndrom. Díky nemoci má oslabenou
imunitu. Nemohl chodit do školky. Hledala jsem způsob, jak syna zabavit, zkrátka
aby měl aktivitu. Díky mé kamarádce jsem našla jeden charitativní virtuální běh. Byl
to běh pro hasiče z Opavy, aby si mohli pořídit hasičské auto. Popravdě mě to hodně
oslovilo a syna také. Bohužel se nemůžeme zúčastňovat reálných závodů. Teď je to
přesně rok a půl, co chodíme, když se synovi zhorší zdravotní stav. Když je
v pořádku, tak běháme, jezdí na kole nebo na koloběžce a já na bruslích. Vše záleží
na stavu malého. Díky této aktivitě reprezentujeme naši obec Vintířov. Syn má
dohromady 27 krásných medailí. Jsem na svého syna pyšná a nehodlám s tím
skončit, protože virtuální běh má jen jednu jedinou myšlenku "NESEĎ DOMA NA
GAUČI A HÝBEJ SE“.
Díky tomu se 1. 1. 2022 naše skupina Rozběháme Česko zapsala do knihy světových rekordů - v jeden den
vyběhlo 4 335 běžců jak z České republiky, tak i ze Slovenské republiky. Naše skupina má 2,5 tisíce lidí, co
běhají pravidelně. Za dva roky vysportovali 9,2 mil. Kč. Každá medaile má svůj příběh. Dáváme díky tomu i
penízky tam, kde jsou potřeba.
Podělím se s vámi o pár charit, na které jsem já i můj syn přispěli: Nadace Neklubko - vybavení pro nedonošená
miminka, ZOO Liberec, ZOO Plzeň, Pomocné tlapky - výcvik asistenčních psů pro zdravotně postižené, Běh pro

Ukrajinu, Běh pro Moravu, Běžecké oslavy Osvobození - pro vojáky na rehabilitace. Chtěla bych jen dodat, že
když se dávají peníze na charitu, je to dobrovolné. Základní platba je jen při registraci. Chtěla bych tímto
způsobem poděkovat naší hodné knihovnici paní Lydii Krakové, která nám pomohla uskutečnit krásnou výstavu
medailí a diplomů mého syna, díky ní se na synovo výstavu přišla podívat celá základní škola a jsem ráda ,že to
oslovilo děti ze ZŠ - snad se k nám časem třeba i připojí. Budeme jenom rádi. Každému z vás chci popřát hlavně
silné zdravíčko ,to je nejdůležitější, co všichni máme. Buďte v pohybu, děláte to pro sebe. Mějte se hezky.
S úsměvem na tváři na shledanou.
Nikola Olbrichová a Vašík

Ze školských zařízení

Mateřská škola
Sovičky a Krtečkové se těší na prázdniny aneb ohlédnutí za školním rokem 2021/22
S jarním obdobím si děti užily spoustu dalších akcí. Každý měsíc je v lesoparku čekala naučná stezkamoc děkujeme za zpětnou vazbu v podobě fotografií na FB z plnění úkolů. Náš Ekolínek spolu
s kamarády vyrazil na mnoho krásných míst v naší vlasti, ale podíval se i na Madeiru a na Kapverdy.
Naší nejpilnější turistkou je Carolinka Lánská s rodiči.
BŘEZEN:
Děti se opět zúčastnily bubínkohraní – tentokrát si hrály na indiány. Bylo to báječné odreagování.
Pan hajný P. Hovorka si připravil pro děti besedu o ochraně přírody a spolu s dětmi zasadili na
zahradě MŠ krásnou jedličku. Děti měly za úkol vymyslet naší školkové jedličce jméno. Pro jedličku
jsme vybrali jméno HVĚZDIČKA, které ji dala Šárinka Gyurisová.
V tělocvičně vyrostlo sférické kino, kde děti shlédly pohádku „Vodní svět“. Předškoláci se byli
podívat na ukázkové hodině v ZŠ Vintířov- moc děkujeme paní Mgr.Hetfleišové.
Jarní pohádkou nás přijelo potěšit Karlovarské divadlo „Letadlo“.
DUBEN:
Velikonoční jarmark probíhal on-line formou, vybrala se částka ve výši 1920,- Kč. Jelikož částka
nebyla příliš vysoká, nechali jsme peníze uschované a přidáme je k vánočnímu jarmarku 2022.
Na zahradě MŠ děti přivítal velikonoční zajíček. Děti hledaly poztrácená vajíčka, plnily úkoly a za
odměnu je zajíček obdaroval velikonočním balíčkem. Akce Čarodějnické řádění byla tentokrát ve
spolupráci maminek a OÚ Vintířov. Děti s rodiči se vydali do lesoparku, kde plnily úkoly na
stanovištích u čarodějnic a opékaly vuřty. Moc děkujeme za spolupráci panu Muchkovi, Vystrčilovi a
Křehkému, maminkám - paní Lončíkové, Mazurové, Horváthové, Müllerové a Vázlerové. Zvláštní
poděkování patří manželům Schämmerovým za finanční příspěvek na odměnu pro děti.
KVĚTEN:
K příležitosti Dne rodin, který je určen v kalendáři na 15.5., jsme uspořádali akci Báječná rodina, kde
si rodiny užily společné chvilky, veselé soutěžení a příjemné posezení u kávy a dobrot. Na závěr
roku jsme se také společně fotili, aby děti měly památku. Společně jsme jeli na výlet do ZOO Plasy.
Moc jsme si to užili.

V měsíci červnu se děti mohou těšit na tyto akce:
• Den dětí
• Požární cvičení
• Předprázdninové rozloučení
• Rozloučení s předškoláky

S ohlédnutím za letošním školním rokem mám úsměv na tváři. Můj první rok ředitelování jsem
s pomocí všech zvládla bez potíží, za což všem z celého srdce děkuji. Děti chodily do školky
s úsměvem, užily si spoustu krásných akcí, rodiče báječně spolupracovali a podle dotazníků
k hodnocení chodu školky neměli žádné výtky a pochval bylo neskutečně mnoho – to je pro nás ta
největší odměna- spokojené děti a spokojení rodiče. Moc děkujeme.
Srdečně děkuji za podporu mým úžasným kolegyním a také kolegovi Františku Fečovi, který nám se
vším velmi pomáhá a snaží se zvelebovat školku.
Také panu starostovi M.Chocovi a Mgr. M.Kokešové za podporu i velkou pomoc. Poděkování za
spolupráci patří všem zastupitelům Obce Vintířov, paní Krakové a místním hasičům.
Organizační zpráva pro rodiče a dospělé strávníky naší MŠ :
Mateřská škola Vintířov a školní jídelna při MŠ-Vintířov bude v době letních prázdnin
U Z A V Ř E N A 18.7. - 12.8.2022
Přeji všem krásné prosluněné léto, plno sil a hodně zdraví.
Marcela Kotová, ředitelka MŠ Vintířov

Základní škola
Projektový den v ZŠ
V rámci OP VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ jsme realizovali projektový den v ZŠ.
Byl zaměřen na téma PLANETA ZEMĚ – OCEANÁRIUM - poznávej a chraň. Díky přenosnému sférickému kinu
jsme se ocitli v podmořském světě. Cílem bylo také poznání, že veškerý život na Zemi je součástí komplexního
ekosystému.
Mgr. Marcela Kokešová, ŘŠ
Plánované akce ZŠ Vintířov 6/2022
• Canisterapie
• Třídní výlety jednotlivých ročníků
• Pasování prvňáčků na čtenáře
• Poslední zvonění – loučení žáků 5. ročníku
• Předání vysvědčení, ukončení školního roku
Mgr. Marcela Kokešová, ŘŠ
Zahájení nového školního roku 2022/2023
Nový školní rok 2022/2023 bude zahájen dne 1. 9. 2022 (čtvrtek) v 8.00
v parku u Základní školy Vintířov.
Srdečně zveme také rodiče a rodinné příslušníky nových prvňáčků.
Mgr. Marcela Kokešová, ŘŠ
Poděkování
Závěrem tohoto školního roku bych chtěla poděkovat všem pedagogickým i provozním zaměstnancům ZŠ
Vintířov za jejich celoroční nelehkou práci.
Zároveň děkuji zaměstnancům MŠ a ŠJ, místním organizacím i členům školské rady za spolupráci s naší školou.
Mé poděkování patří také zástupcům našeho zřizovatele – OÚ Vintířov za velkou podporu rozvoje školství a
vzdělávání.
Všem našim žákům i občanům Vintířova přeji hezké léto plné sluníčka a pohody.
Mgr. Marcela Kokešová, ŘŠ
Den matek – kulturní vystoupení
Po několikaleté pauze jsme 5. května opět mohli přivítat maminky a další rodinné příslušníky na kulturním
vystoupení k oslavě Dne matek, otců i rodin. V programu se objevily básničky, písničky, divadélko, tanečky i
hudební vystoupení. Děti maminkám rozdaly vlastnoručně vyrobené kytičky. Doufáme, že se vystoupení dotklo
srdcí (nejen) maminek a potěšilo.
Za ZŠ Vintířov J. Hetfleišová

Přebor žáků v přeskoku přes švihadlo
24. února 2022 vyrazila delegace našich úspěšných skokanů a skokanek, kteří postoupili z třídních kol, na přebor
v přeskoku přes švihadlo do Chodova. Již řadu let jsou děti naší ZŠ v přeskoku přes švihadlo velkou konkurencí
pro žáky z ostatních škol. Nejinak tomu bylo i letos. Naši skokani a skokanky vybojovali neuvěřitelných 8 medailí
a obsadili tím 2. místo v bodování škol.
Všem zúčastněným blahopřejeme za skvělé výkony a skvělou reprezentaci školy. Rádi bychom jmenovitě
vyzdvihli medailisty z jednotlivých třídních kategorií, a to Antonína Mlynarského (1. místo), Terezu Tóthovou
(1. místo), Vojtěcha Černého (2. místo), Ondřeje Hicla (1. místo), Tomáše Pokutu (2. místo), Kláru
Cibulovou (3. místo), Naomi Harvanou (3. místo) a Ladislava Alexe Müllera (3. místo).
Za kolektiv ZŠ Vintířov Jitka Drofová

Využití dotací z EU
Díky dotacím z EU (NPU - Národní plán obnovy) obdržela naše škola od MŠMT finanční prostředky na digitální
učební pomůcky určené pro rozvoj informatického myšlení žáků a digitálních dovedností. Naše škola v rámci
těchto dotací zakoupila 20 tabletů a 2 sady robotických pomůcek „VEX 123“ pro výuku informatiky a robotiky.
Za ZŠ Vintířov Mottlová Klára

Výběrové zjišťování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníku základních škol
I naše škola byla zařazena do výběrového zjišťování studijních výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníku, které
proběhlo pod „taktovkou“ České školní inspekce. Testování mělo přesně (a přísně) daná pravidla pro přípravu,
samotné testování a zveřejňování výsledků. Výsledky jsou důležité jako zpětná vazba pro žáky, jejich zákonné
zástupce, ale také učitelé, ředitelé škol, stát a oblast řízení vzdělávací soustavy.
Žáci 5. ročníku tedy absolvovali test z matematiky, českého jazyka a tzv. dovedností usnadňujících učení. Dle
předpokladu třídní učitelky, Mgr. Simony Šíchové Chaloupkové, DiS., se v testování potvrdily problémy
s matematickou a čtenářskou gramotností žáků. Je tudíž potřeba na těchto dovednostech stále pracovat,
prohlubovat je a pilovat.
Za ZŠ Vintířov Mottlová Klára
Matematický klokan
Žáci naší školy se opět zúčastnili soutěže „Matematický klokan“. Soutěž je rozdělena do dvou kategorií. Druhý a
třetí ročník soutěží v kategorii „Cvrček“, čtvrtý a pátý v kategorii „Klokánek“. Účast dětí je dobrovolná, pracují
samostatně a v jednotlivých úlohách procvičují pozornost, soustředěnost a rozvíjí především základy logického
myšlení.
Za ZŠ Vintířov Monika Kindlová
Návštěva knihovny
V měsíci květnu ZŠ navštívila zdejší knihovnu, kde se žáci seznámili s jejím provozem a řádem. Někteří využili
možnosti přihlášení na místě, někteří již knihovnu navštěvují. Děti si mohly projít prostory knihovny, nahlédnout
do některých knih.
V knihovně zároveň probíhala výstava medailí jednoho z žáků naší školy, které získal za virtuální běh. S tím pak
souvisela i přednáška, proč tato aktivita vznikla, v čem spočívají výhody a komu pomáhá, jakým způsobem se
jednotlivci mohou zúčastnit a jak takový běh probíhá.
Děti velmi zaujala možnost zúčastnit se celorepublikové soutěže v místě bydliště a získat nádherné ručně malované
medaile.
Za ZŠ Vintířov Monika Kindlová
Hudební dílna
Děti z hudebního kroužku dostaly v letošním školním roce nemalý úkol. Byli jsme požádáni, abychom secvičili a
nahráli písničky, které - pokud se nám to povede - budou znít z obecního rozhlasu.
Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejnou prezentaci písní, je nezbytné, aby naše nahrávky nepodléhaly autorským
právům. Pustili jsme se tedy do velmi riskantního projektu – do tvorby vlastních písniček. Požádala jsem paní
ředitelku MŠ Marcelu Kotovou, šikovnou hudebnici, aby nám složila tři texty. Moc se jí povedly a velmi za ně
děkujeme. S mým mužem jsme slova zhudebnili a děti začaly nacvičovat.

Pilně jsme pracovali celou zimu a jaro.
Abychom docílili co nejlepší kvality zpěvu, vydali jsme se i do K. Varů. Domluvili jsme spolupráci se zkušenou
lektorkou zpěvu, paní Helenou Tašnerovou, která pro děti připravila hlasovou dílnu. Cílem bylo naučit se co
nejlépe pracovat s hlasem. Hudební workshop si děti velmi užily a zároveň načerpaly cenné pěvecké zkušenosti.
Paní lektorka nám také poradila, na co si ještě máme dát při nácviku písní pozor a která místa docvičit.
Celý projekt završíme začátkem června. Opět se vypravíme do K. Varů a nové písničky pro obecní rozhlas
natočíme v nahrávacím studiu. Držte nám palce, ať se to podaří.
Za ZŠ Vintířov Nina Kačírová
Recitační soutěž
V měsíci březnu se po delší odmlce opět konalo v Sokolově okresní kolo soutěže v recitaci. Děti neměly příliš
času na přípravu, neboť jsme se o znovuobnovení přehlídky dětských recitátorů dozvěděli asi tři týdny před
konáním soutěže. Ani to naše děti neodradilo. Pustily se do nácviku básní velmi pilně. Nejen, že se musely naučit
dlouhému textu zpaměti, ale především trénovaly krásný a srozumitelný přednes.
A jak jsme dopadli? Naše škola slavila veliký úspěch. Krásné druhé místo obsadila Mirka Ludrovská, žákyně IV.
třídy. Probojovala se až do krajského kola, které se konalo v Aši. Velmi gratulujeme.
Za ZŠ Vintířov Nina Kačírová
Čtenářská soutěž
Ve čtvrtek 21. 4. 2022 proběhlo na naší škole tradiční školní kolo čtenářské soutěže. Po dvouleté covidové pauze
si mezi sebou změřili své čtenářské schopnosti nejlepší žáci naší školy. V porotě tradičně usedla naše paní
ředitelka, paní knihovnice, tajemnice OÚ a místostarostka. Jsme rádi, že žáci neztrácí vztah ke knihám a rozvíjí
své čtenářské dovednosti.
Za kolektiv ZŠ Mgr. Petra Šimková
Přírodovědný EVVO den
Naše škola se konečně vrací ke svým dřívějším zvyklostem, které jsme kvůli COVID nemohli uskutečňovat.
Společně s paními učitelkami, asistentkami a celou školou jsme vyrazili na úklid obce a Vodárny. Děti byly
rozdělené do pracovních skupin a na Vodárně jsme pro ně měly nachystané přírodovědné úkoly-poznávání stromů,
rostlin, hub, zvířat a ptáků. Po absolvování stanovišť nás navštívili myslivci, kteří přišli vyhodnotit sběr kaštanů.
Poté s nimi proběhla beseda s ukázkami, za kterou děkujeme☺
V závěru našeho PŘÍRODOVĚDNÉHO DNE jsme si společně opekli vuřty. Akce se nám všem moc líbila a hezky
jsme si ji užili.
Za kolektiv ZŠ Mgr. Petra Šimková

Ve středu 30. 3. vyrazili do Sokolova zástupci z řad žáků a žákyň
4. a 5. ročníku reprezentovat naši školu v okrskovém kole ve vybíjené.
Damien Komárek, Kristýna Bernatziková, Ketrin Antonie Schnebergerová,
Alena Sládková, Tereza Ottová, Lukáš Vondrák, Nicolas Miňo, Daniela
Bláhová, Emanuel Goga, Naomi Varhanová, Ladislav Alex Müller a Jakub
Palán statečně odolávali soupeřům ze Sokolova, Lomnice a Nového Sedla.
Jejich odhodlání ale na vítězství a postup do okresního kola nestačilo. I tak
se o případný postup „rvali“ až dokonce. Děkujeme.
Za vybikáře Simona Šíchová Chaloupková
V pondělí 25. 4. 2022 vyrazili fotbalisti a fotbalistky starších tříd sbírat
zkušenosti do Nového Sedla na okrskové klání v kopané na McDonald´s Cup.
Věděli jsme dopředu, že v konkurenci sehraných fotbalových týmů z Chodova,
Lomnice a Nového Sedla se jedeme především zúčastnit a nasát sportovní atmosféru.
Damienu Komárkovi, Elišce Demeterové, Tereze Ottové, Naomi Varhanové, Ketrin
Antonii Schnebergerové, Ladislavu Alexeji Müllerovi, Mariánu Gumanovi, Nicolasi
Miňovi, Jakubu Palánovi patří velký dík za statečnost, bojovnost a týmového ducha. Pokopání a naraženinám se
naši fotbalisté a fotbalistky nevyhnuli, ale vše statečně ustáli.
Za sportovce Simona Šíchová Chaloupková

Společnost Calliditas se svými vzdělávacími a preventivními aktivitami zaměřila na starší žáky a žákyně. Tento
školní rok navštívila lektorka 4. a 5. třídu nejprve s besedou na téma Kyberšikana. Žákům a žákyním objasnila
nebezpečí, která na ně v kyberprostoru číhají a která si vůbec nemusejí zprvu uvědomovat. Děti byly instruovány,
co mají v takovém případě dělat a na koho se obrátit případně o pomoc. Na příkladech z praxe lektorka dětem ale
také ukázala, jak se zcela neúmyslně rázem mohou stát naopak i agresory. Paní lektorka nabádala děti k
odpovědnosti za své jednání.
Společnost Calliditas vyjela za dětmi k dubnu a květnu znovu, tentokrát s dvoučlenným lektorským týmem a s
dvoudílným cyklem „Virtuální realita“. Již název děti nadchl a samotná realizace ještě více.
Digitální technologie a online prostor jsou nedílnou, pro děti již zcela běžnou, součástí vyučování a života. Tyto
vzdělávací cykly mají za cíl poukázat na jejich pozitiva i negativa…
Za kolektiv ZŠ Vintířov Simona Šíchová Chaloupková
Během celého školního roku uskutečnila PoČR besedy pro jednotlivé třídy s tématy „Pravidla ve třídě“,
„Nebuď lhostejný k šikaně“, „Dopravní výchova“ a „ Řekni drogám ne“.
Besedy byly oživeny konkrétními modelovými situacemi „co dělat, když…“. Lektorka si ověřila teoretické
znalosti dětí v daných oblastech, které znají děti výtečně. V běžných situacích na ně ovšem někdy zapomenou a
musí následně nést odpovědnost za své jednání.
Za kolektiv ZŠ Vintířov Simona Šíchová Chaloupková

Ze sportu v obci

V posledních třech kolech Krajského přeboru mužů v kopané hraje naše
"Áčko" dvakrát doma. Přijďte naše kluky podpořit v boji o historické
vítězství v nejvyšší krajské soutěži.
Červnový program mužů:
So 18.6. ve 14.00 h Vintířov - Hroznětín
BANÍK 75 let s námi
Z důvodu termínové kolize jsme nuceni posunout oslavy 75 let vzniku naší TJ z původního termínu
30.7. na sobotu 27.8. V rámci oslav našeho výročí sehraje stará garda Baníku přátelské charitativní
utkání proti Internacionálům ČR. Výtěžek že vstupného věnujeme na dobrou věc. Čas utkání bude
ještě upřesněn. Již nyní vás všechny srdečně zveme na tuto akci.
Výbor TJ Baník Vintířov

Třídění odpadu v obci
Člověče, děkuji, že odpad třídíš, šetříš tak nejen přírodu, ale také své finance. Svého odpadu se zdarma
zbavíš tím, že ho uložíš do správné nádoby na tříděný odpad, ale prosím, dělej to svědomitě.
SKLO: sem opravdu nepatří zrcadla, keramika, umyvadla, drátosklo nebo automobilové sklo.
PAPÍR: tady problém není, jen krabice prosím sešlápni.
NÁPOJOVÝ KARTON: sem patří pouze obaly od mléka, džusů, vína, atd. Prosím, sešlápni je.
Vím, nápis karton svádí k tomu dát sem kartonové krabice. Ale pozor, ty sem opravdu
nepatří. Nepatří sem ani plata od vajíček a jiné papírové kartony. Tyto prosím sešlápni a vhoď do
modrého kontejneru na „papír“.
KOVY: po tomto jsi nejen Ty volal, proto jsou po obci nově umístěny nádoby na kovy a jsou velmi
dobře využívány. Patří sem plechovky od nápojů, prázdné konzervy, alobal a menší kovové předměty.
Nevhazuj sem plechovky od barev či jiných chemických látek. Prosím, plechovky od nápojů sešlápni.
PLASTY: patří sem folie, sáčky, kelímky, plastové tašky, sešlápnuté PET lahve, atd. Určitě sem
nepatří instalatérské trubky, nárazníky od aut, podlahová krytina, atd. a už vůbec NE použité dětské
pleny!!! Vím, nádoby na plast jsou plné a voláš po navýšení jejich počtu, ale je to z důvodu, že se stále
správně nechováme. Nádoby jsou minimálně z jedné poloviny naplněny PET lahvemi
v nesešlápnutém stavu. Proč? Proč doma PET lahev nesešlápneš, než ji dáš do tašky? Vždyť když toto
uděláš, nemusíš následně chodit tak často tříděný plast vynášet. Že Ti to nevadí a rád se projdeš? Mám
pro Tebe tip. Místo častého chození ke kontejneru na tříděný odpad, se jdi projít do našeho krásného
lesoparku. A až tam půjdeš, vezmi s sebou to staré pečivo, co máš ve skříni (určitě ho nevyhazuješ do
směsného odpadu, viď?) a hoď ho v lesoparku do vody. Poděkováním Ti bude krásný pohled na
mlaskající kapry a dobrý pocit u srdce. Zkus to, stojí to za to.
Kuchyňské oleje a tuky: shromažďuj doma v PET lahvích nebo kanystrech a poté odnes do sběrného
místa v obci. Nelej do dřezu nebo WC, je to sice pohodlné, ale ucpeš si trubky.
Do sběrných míst v obci, jako občan Vintířova můžeš v provozní době zdarma odložit: bioodpad,
objemný odpad (nábytek, koberce, podlahovou krytinu, atd.), elektroodpad, kovový odpad. Za
poplatek pneumatiky. Stavební odpad (omítky, betony, cihly, kamení, suť, atd.) sem uložit nelze.
Tento stavební odpad odvez do sběrného dvora v Chodově (za poplatek 3Kč/kg) nebo si objednej
firmu, která se likvidací tohoto odpadu zabývá.
A ještě jedna věc. Pokud odložíš odpad na veřejném prostranství i vedle nádob k tomu určených,
dopouštíš se přestupku ve smyslu porušení OZV č.3/2011 o zajištění a ochraně veřejného pořádku,
čistoty ulic a jiných veřejných prostranství a veřejné zeleně. Navíc tímto konáním zakládáš nelegální
skládku a hrozí Ti pokuta až do výše 50 tis. Kč. Tak na to mysli a nedělej to. Pokud je kontejner již
plný popojeď k jinému, který má ještě volnou kapacitu, v obci jich je dost.
Poplatek za svoz odpadu již bez složenek, ale lze využít platební kartu
Upozorňujeme vlastníky nemovitostí, že v souvislosti s platbami poplatku za svoz odpadu již nebudou
rozesílány složenky. Veškeré platební údaje potřebné k provedení úhrady poplatku jsou na kopii
objednávky svozu. V případě, že cenu nebo variabilní symbol nebudete znát, zavolejte na tel.
352665416, rádi Vám data poskytneme. Do budoucna budou data pod čísly popisnými vedena i na
webových stránkách obce. Splatnosti poplatku zůstávají nadále 28. února a 31. července daného
roku. Místní poplatek lze uhradit bankovním převodem nebo v pokladně Obecního úřadu Vintířov, buď
v hotovosti nebo platební kartou. Ke každé platbě je nutno uvést variabilní symbol
Za odpadové hospodářství Muchka Robert
Pronájem malotraktoru
Pro občany obce Vintířov je zřízena služba umožňující pronájem malotraktoru s vlekem k odvozu odpadu do
místních sběrných míst. Odpad je nutné naložit na připravenou techniku, která bude přistavena dle dohody při
objednání na tel.: 603 924 975 nebo 352 665 416. Tato služba bude poskytnuta pouze na území obce Vintířov.
Odvezen bude pouze odpad, který lze na místních sběrných místech odevzdat, tzn.: veškeré elektrospotřebiče,
nábytek, koberce, objemný odpad, bioodpad. Nebude odvážen nebezpečný a stavební odpad. Malotraktor + vlek
včetně obsluhy stroje 200,-/Kč/30 min., 400,-/Kč/1hod. Cena bude stanovena za každou započatou ½ hodinu a je
včetně DPH.

Dotazník
Dne 12.4.2022 se uskutečnila v prostorách společenského sálu beseda na téma výstavby větrných
elektráren v blízkosti budovaného areálu BMW Group „Vývojové centrum“ na pozemku Sokolovské
uhelné v katastrálním území Vintířov. Přítomni byli zástupci společnosti meridian Nová Energie
s.r.o., jejímž hlavním know- how je budování obnovitelných zdrojů energie. Občané se tak mohli
blíže seznámit s podrobnostmi záměru.
Prosíme o vyplnění jednoduchého dotazníku. Stránku oddělte a dotazník vložte do schránky
obecního úřadu nebo předejte v kancelářích Obecního úřadu Vintířov do 15. července 2022.
Souhlasím s výstavbou větrných elektráren
Nesouhlasím s výstavbou větrných elektráren
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