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březen 2016                                                                      č.  92

Ze zasedání Zastupitelstva obce Vintířov

18. ledna 2016
 Kontrola usnesení z minulých zasedání.
 Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi 

zasedáními.
 Stav a průběh akcí pro rok 2016 a příprava akcí pro 

další roky.
 Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 

dle zákona č.106/1999 Sb., ve znění jeho pozdějších 
změn a doplňků, za rok 2015.

 Informace o činnosti MěPol. Chodov na katastru 
obce v prosinci 2015.

       Různé:
 informace o tom, že zápis do 1. ročníku ZŠ bude 

v naší obci dne 27.1.2016 v budově místní ZŠ v době 
od 13.00 do 16.30, den otevřených dveří v ZŠ 
proběhnul 13.1.2016 a ZŠ navštívilo 37 hostů 

 informace pana Muchky o dosavadním průběhu 
zimy a protahování chodníků a komunikací v obci, 
dále informoval o statistických údajích komunálního 
odpadu na území obce za rok 2015 a výsledky s 
komentářem budou zveřejněny v březnovém 
občasníku

 starosta seznámil přítomné s jednáním obcí 
mikroregionu Sokolov – východ, které se 
uskutečnilo v Novém Sedle v záležitosti fixace ceny 
plynu od  dodavatele RWE za 455.- Kč/Mwh pro rok 
2017, bude se sledovat i další vývoj a podle výsledků 
možná fixace i na rok 2018

 informace o děkovných dopisech a e-mailech  
některých důchodců za vánoční balíčky a dále 
neziskových organizací za finanční dary na podporu 
činnosti v roce 2015

 poděkování starosty obce pana Ošeckého všem 
členům inventarizačních komisí obce za vstřícný 
přístup k včasnému  provedení inventarizace majetku 
obce k 31.12.2015, materiály by měly být navráceny 
do 21.1.2016

 pro rok 2015 obdržela obec od KK příspěvek na 
výkon státní správy 208 100.- Kč, což je o 400.- Kč 
méně než v roce předešlém 

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

 výsledná cena tepla za rok 2015 je 494,30.- Kč/Gj a 
kalkulace ceny na rok 2016 činí 494,29 Kč/Gj

 informace ke svodce MěPol.Chodov v měsíci 
12/2015

 žádost o sponzorský dar - občanské sdružení 
ARAGONIT na uspořádání každoročního festivalu 
zdravotně postižených, Samuraj Fight  Club Chodov, 
Taneční rockenrolová skupina Chodov, BVC 
Chodov – beach volejbal klub Chodov - ZO souhlasí 
s příspěvky jako uplynulém roce

 za řešení 16 přestupků zaplatila obec v roce 2015 
městu Chodov na základě mandátní smlouvy  
16 000.- Kč

 mandátní smlouva s panem Tesařem na dozorování 
staveb v roce 2016 byla ZO odsouhlasena a starosta 
pan Ošecký byl zmocněn jejím  podpisem

 běžný účet obce k 31.12.2015 činí 28 972  097 .-
Kč a ZO rozhodlo převod 20 mil. – 25 mil. na 
spořící účty a bezpečné fondy, zbytek zůstane na BÚ

 pozdravný dopis bývalých lipnických občanů všem 
občanům a zastupitelům obce došel ve 12/2015

 informace o protokolu ze dne 9.12.2015 o výsledku 
veřejnosprávní kontroly MMR ČR na místě, 
v záležitosti akce „Chodník k čp. 179 ve Vintířově“, 
ev. č.117D815001003 – nebylo shledáno závad  

 permanentka ke vstupu do SC do tomboly byla 
darována TJ Stará Chodovská

 projednání návrhů věcných břemen a darovacích 
smluv na pozemky od KSÚ silnic, které přednesla 
tajemnice paní Picková

 paní Rajturová přednesla zprávu o pronájmu 
kulturního sálu a předsálí za rok 2015 pro domácí 
občany na svatby a rodinné oslavy/ viz stanovený 
ceník a směrnice, který je přílohou zápisu/ -
tajemnice paní Picková doplní stávající směrnice o
připomínky, které vzešly z diskuze/nevratný 
rezervační poplatek/, je zapotřebí zvážit otázku 
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uplatnění kulečníkového stolu a dále parkování aut 
při pronájmu sálu nebo předsálí

 probrána trvající, prozatím nesplněná rozhodnutí 
nebo usnesení ZO za rok 2015

 informace o změně nařízení vlády o odměnách za 
výkon funkce členům  zastupitelstev, kde od 
1.1.2016 se navyšují dosavadní odměny cca o 3% 

 informace o jednání s KSÚS, VOSS Sokolov a SU 
p.n.,a.s.Sokolov, ve věci odvodu přečištěných vod 
propustkem pod komunikací a vlečkovými tělesy  na 
Nové Sedlo dne 5.1.2016

 informace o zasedání Rady mikroregionu Sokolov –
východ dne 15.12.2015, které se konalo na MěÚ 
v Sokolově, březnové zasedání bude na OÚ Vintířov 
v zasedací místnosti

 informace o pozdravném dopise poslankyně KK a P 
ČR Markéty Wernerové

 návrh na ocenění pedagoga ke dni učitelů doložit do 
konce měsíce na KÚ do 31.1.2016

 projednána otázka dluhů na pronájmu bytových a 
nebytových prostor obce – bude odpovězeno ve 
smyslu rozhodnutí ZO každému z dlužníků

 žádost o pronájem pozemkové parcely č. 76, 
k.ú.Vintířov u Sokolova paní Anně Hégrové, 
Vintířov 52 - ZO nemá námitek za předpokladu ,že 
bude uvedená parcela řádně uklizena , zbavena 
autovraků a bude zaplacen starý dluh za pronájem

 žádost o umístění upoutávky na ZC LETOKRUH, 
Vintířov čp. 57 – ZO pověřuje starostu, místostarostu 
, tajemnici a pana Muchku o rozhodnutí v této 
záležitosti přímo na místě

 ZO schvaluje kácení stromů v prostoru přípravy 
výstavby 6. etapy RD a požární nádrže pod vodárnou 
v rozsahu tak, jak předložil pan Muchka

 pozvánka na VH SDH na sobotu dne 23.1.2016 od 
17.00, do místní hasičárny

 vyúčtování grantů na kulturní akce v roce 2015 tak, 
jak předložila tajemnice paní Picková

 návrh odměny za rok 2015 pro starostu obce tak, jak 
přednesl pan Miroslav Češka  

 poděkování pana Vaška jménem výboru TJ Baník 
Vintířov, za opravy dětských kabin

 návrh pana Miroslava Češky na oboustranné 
umístění značky „Chůze na vlastní nebezpečí“, 
k nově vybudovanému chodníku u redukční stanice 
plynu 

 další zasedání ZO se bude konat v pondělí dne 
29.2.2016 od 16.00 - srdečně zveme

 výpověď pronájmu požární nádrže pod vodárnou 
ČRS Božíčany

 29. února 2016
 Kontrola usnesení z minulých zasedání.
 Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi 

zasedáními
 Informace o činnosti MěPol. Chodov na katastru 

obce v roce 2015.
 Stav a průběh akcí pro rok 2016 a příprava PD a akcí 

pro další roky.

 Informace o předběžných výsledcích hospodaření 
obce a inventarizace majetku za rok 2015.

 Zpráva o činnosti SDH v obci za rok 2015.(Hasiči)
 Zpráva o činnosti správy majetku obce za rok 2015.

  Různé:
 paní Střimelská seznámila přítomné s prací Kulturní 

komise od posledního zasedání a s přípravou MDŽ a 
dalších kulturních akcí v nejbližších měsících roku 
2016

 informace o hospodaření příspěvkových organizací 
obce za rok 2015 – MŠ a ZŠ Vintířov a návrh na 
rozdělení hospodářského výsledku těchto organizací 
za rok 2015, schválení odpisových plánů pro rok 
2016

 návštěva zástupce firmy EUROGREN pana Maška a 
Krajčoviče, za účelem údržby fotbalových hřišť 
v roce 2016 a zavlažovacího systému na hlavním 
hřišti

 informace o výsledcích zápisu do 1. ročníku místní 
ZŠ – celkem přišlo 25 dětí, 3 budou zřejmě 
s odkladem, předpoklad pro 1. ročník 2015/16  je 22 
žáků

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

 probrána otázka divočáků na sídlišti – řešíme s 
myslivci

 žádost Českého svazu včelařů o dar na činnost 
organizace pro rok 2016, totéž Gymnázium Cheb na 
dějepisnou soutěž – ZO jednohlasně souhlasí 
s přidělením daru ve výši 2 000.- Kč v obou 
případech

 návrh ceny pozemků za m2 na 6. etapě výstavby RD 
– viz předložený materiál s pozvánkou –
odsouhlasena částka 500.- Kč/m2/ 8 pro, 2 proti /

 vybavení kabin TJ Baník nepotřebným nábytkem 
z SUAS - souhlas

 žádosti o dotace z Karlovarského kraje na hasičskou 
jednotku, pro její vybavení zpracované panem 
Muchkou

 31.3.2016 se bude konat na Březové VH Sokolovské 
vodárenské s.r.o. – delegace za obec pan Ošecký/ 
pan Choc /

 čtvrtý ročník půlmaratonu 21. května 2016 
v Karlových Varech – pozvánka od hejtmana KK

 odpady za rok 2015 – přednesl pan Muchka a bude 
zveřejněno v březnovém občasníku

 otázka divočáků v regionu a v obci a diskuze kolem 
záležitosti

 otázka povodňové komise a její doplnění o pana 
Milana Horváta a Marka Choce – jednohlasně 
odsouhlaseno

 připomínky přítomných občanů – nesprávné 
parkování aut po celé obci, nepřípustný kouř 
z některých lokálních topidel, parkování aut na 
autobusové zastávce u ZŠ, neznámé zkratky v 
občasníku

  Odstávka dodávky tepla ze Sokolovské uhelné a.s., divize Energetika Vřesová se v letošním roce neuskuteční.
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                                           Výroční zpráva za rok 2015

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

   Zákon č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím nabyl účinnosti dne 1.1.2000 a byl novelizován zákonem 
č.61/2006. Na jeho základě je povinnost obce zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti 
v oblasti poskytování informací.
Zveřejňování informací provádí obec na své náklady. Poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je 
prováděno za úhradu.
Výši úhrady za poskytnutí informace stanoví vedoucí odboru dle sazebníku :

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

spojené s vyhledáním informace.

Mzdové náklady se uplatní až v případě, že vyhledávání informace bude 
trvat déle než 2 hodiny.
Překročí-li kalkulovaná výše částku 500,- Kč, je její výše před poskytnutím informace sdělena žadateli a informace je 
poskytnuta pouze s jeho výslovným souhlasem s výší úhrady. Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel 
v pokladně Obecního úřadu nebo bezhotovostní platbou na účet obce před podáním informace.
          Žádosti o poskytování informací na našem OÚ v roce 2015 byly opět vesměs ústní, některé prostřednictvím 
telekomunikačního zařízení, datovými schránkami nebo e-mailem. Na všechny bylo vždy zodpovězeno ihned nebo 
v zákonem stanovené lhůtě. Po žádném žadateli nebyla požadována úhrada. Žadatelům podávané informace byly zřejmě 
dostačující, protože v průběhu roku se neobjevila žádná písemná stížnost nebo žádost o doplňující informace ani stížnost 
na neplnění připomínek žadatele.
Informace, které byly v roce 2015 podány, byly v souladu se zákonem a nedošlo k poškození ve vztahu k ochraně 

osobnosti. Pracovníky OÚ nebyly poskytovány údaje stanovené v  § 7 – 11 zákona.
Výroční zpráva byla projednána Zastupitelstvem obce dne  18.1.2016, je zveřejněna na úředních tabulích obce a na 
internetových stránkách www.vintirov.cz

                                          Jiří Ošecký
Ve Vintířově dne 8. ledna 2016                                                                         starosta obce

Vítání občánků 2016

V sobotu 19. listopadu 2016 od 14.00 hodin proběhne v naší obci v prostorách 
společenského sálu restaurace „ U Kahanu“ vítání našich nově narozených občánků. Je to 

velice krásná událost, při které se slavnostně děťátka přivítají a každé z nich obdrží malý dárek. Budou pořízeny 
fotografie, které poté budou uloženy na obecním úřadě v „ Knize zápisů o uvítání do života“. Nezapomeňte, kdo se 
chcete zúčastnit se svým nejmilejším stvořením tohoto příjemného setkání je potřeba s ohledem na zákon č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů, vyplnit příslušný formulář a odevzdat ho na obecním úřadě.

   Formulář lze stáhnout na webových stránkách obce, a nebo si ho můžete vyzvednout přímo na obecním úřadě.
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Akce pro rok 2016

1. Úprava plochy u kabin fotbalového hřiště – upravit a případně zvážit výstavbu pevného nebo mobilního 
víceúčelového pódia pro pořádání kulturních akcí v obci. Předpokládané náklady cca 1 mil. Kč.

2. Úprava sociálního zařízení a čekárny praktického lékaře v místním ZŠ čp.169 – jedná se o stavební úpravy 
sociálních zařízení zdravotního personálu, dámských a pánských záchodů v čekárně, samotné čekárny a vybílení 
ordinací. Předpokládané náklady budou činit cca 400 tis. Kč a na akci se pracuje s tím ,že by měla být do konce 
března dokončena..

3. Oprava kanalizačních poklopů na MK (místní komunikace) ve spodní staré části obce - v režii vodáren. Dne 
16.2.2016 se projel a probral celý zvažovaný úsek společně s ing. Urbanem, starostou a místostarostou obce 

4. Chodník na Starou Chodovskou – 2. etapa – pokračování a navázání na již hotovou 1. etapu. Předběžné náklady 
cca 0,7 mil. Kč. Realizace viz přiložený harmonogram a bude využita dotace od KK z programu obnovy venkova.

5. Pokračovat v modernizaci vybavení TS (technické služby) – využívat moderních strojů pro tuto činnost.
6. Osvětlení plochy spodního hřiště u potoka dle zpracovaných variant – jedná se o víceúčelové hřiště, které se 

v současné době využívá jako tréninkové a jsou zde pořádány různé kulturní akce, předpokládané náklady cca 1,1 
mil. Kč. 

7. Zpracovat studii ozelenění obce – kontrola stávajících dřevin v zastavěné části obce, navrhnout nové řešení 
výsadby a případná likvidace nebezpečných stromů. Akce zadána ing. Šindelářovi z Bečova.

8. Úprava prostoru kolem požární nádrže na vodárně – úprava by měla spočívat ve smýcení stávající zeleně a 
úpravě břehů kolem celé nádrže, zhotovit zde odpočinková místa s možností posezení. V současné době je 
zpracovaná studie, kterou je zapotřebí posoudit aby mohly pokračovat práce na PD. Předpokládané náklady cca 2,5 
mil. Kč.

9. Realizace 6. etapy výstavby RD – PD (projektová dokumentace) je zpracována a v současné době je podána žádost 
o ÚR a následně bude požádáno o stavební povolení. 

10. Vybudování přípojky vodovodu pro výstavbu RD na parcelách 475,288/2 v k. ú. Vintířov – akce z roku 2015-
viz PD z 10/2015 – vyřizuje se ÚŘ a stavební povolení, zásobovat vodou by se mohlo až 16 RD. Předběžné náklady 
by měly být cca 0,9 mil. Kč. Harmonogram prací je přílohou.

11. Vymalování objektu místní ZŠ, zednické úpravy trhlin a kompletní rekonstrukce topení. Dokumentaci 
zpracovat v zimním období. Práce budou zahájeny v 06/2016 s termínem dokončení do 15.8.2016. Předpokládané 
náklady kolem 1 mil. Kč. Akce zřejmě nebude v takovém rozsahu, jak bylo původně plánováno.

12. Rekonstrukce topení v MŠ /zpracování dokumentace v zimním období/. Předpokládané náklady kolem0,4 mil. 
Kč. Akce zřejmě nebude v takovém rozsahu, jak bylo původně plánováno.

13. Nákup hasičského vozu s využitím dotace od Karlovarského kraje. Vybrat a domluvit typ vozidla, na základě 
návštěv a zkušeností stávajících vlastníků nejmodernějších cisteren v kraji a i mimo kraj. Požádáno o částečné krytí 
dotací z MV ČR, prostřednictvím kraje, kde bylo zažádáno o dotaci.

14. Zpracování dokumentace pro přestavbu objektu č.p. 179, aby se vše dalo v roce 2017 zrealizovat. 
Předpokládané náklady cca 300 tis. Kč. Zatím připraveno několik variant řešení a ta, která bude vybrána, se 
projekčně zpracuje. 

15. Automatické zavlažování hlavního fotbalového hřiště – náklady cca 0,6 mil Kč viz projekt EUROGREENU.

             Ve Vintířově 18.2.2016                                                                        Jiří Ošecký, starosta obce

Volby 2016

Na podzim tohoto roku 2016 se budou konat krajské volby a také senátní volby, ve kterých dojde k obměně 1/3 senátorů. 
Krajské volby 2016 se uskuteční společně s prvním kolem voleb do senátu, přesné datum konání bude vyhlášeno 
nejpozději v měsíci červenci . Senátorské volby naposledy proběhly v roce 2010 a v letošním roce 2016 budou zvolení 
senátoři nuceni své posty opustit a nebo obhájit. Volby do krajských zastupitelstev proběhnou v 13 krajích mimo 
hlavního města Prahy. V Praze proběhly obdobné volby do zastupitelstva hlavního města Prahy, které mají obdobné 
pravomoci krajskému zastupitelství v roce 2014.
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Ukončení činnosti cestovní kanceláře CK Jana Chodov 

Na konci minulého roku 2015 obec obdržela od manželů Jany a Jiřího Peřinových krásný dopis, ve kterém popisují 
mnohaletou zkušenost v oblasti cestovního ruchu a provozování jejich cestovní kanceláře CK Jana. Na základě těchto 
mnohaletých zkušeností se snažili připravovat a nabízet pro naše občany zájezdy, které by nejen ukázaly krásy a 
bohatství naší české země, ale také byly poučné. Jelikož se čas nedá zastavit a ani ošálit i u této manželské dvojice se 
hlásí stáří. Dnes není ani situace v cestovním ruchu jednoduchá a spoustu jedinců tyto nesnáze odradí. Úctyhodný věk a i 
tyto problémy v cestovním ruchu přiměli manžele Peřinovi ukončit svou činnost. Chtěli bychom manželům Janě a Jiřímu 
Peřinovým moc a moc poděkovat za mnohaletou spolupráci s naší obcí a popřát jim do jejich další etapy života, hlavně 
mnoho zdraví a životní pohody.
Závěrem dopisu, který manželé Peřinovi obci zaslali, předali poděkovaní všem občanům, kteří s nimi cestovali od 
samého počátku za jejich přízeň a důvěru, kterou jim projevovali.

Dotace z rozpočtu obce Vintířov na rok 2016 
ce

lk
e

m
 

žá
d
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i

termín akce místo
pořádající 
organizace

celkové 
nákl. akce 

požadovaný 
grant

vl. zdroje-
vstupné přidělený grant poznámka

1 26.3.2016

Hledání 
velikonočního 
zajíčka

lesopark, 
vodárna

Mgr. Petra 
Šimková 12 000 Kč 10 000 Kč 2 000 Kč 12 000,00 Kč 

balíčky 7.000,-, 
vajíčka na zdobení 
1.000,-, materiál 
2.000,-, převleky 
1.800,- = 12.000,- Kč

1 28.5.2016 Dětský den
hasičská
zbrojnice

Mgr. Petra 
Šimková 12 000 Kč   10 000 Kč   2 000 Kč 12 000,00 Kč 

převleky 2.000,-, 
balíčky 8.000,-, 
materiál 2.000,- Kč = 
12.000,- Kč

1 29.10.2016
Halloweenské 
strašení vodárna

Mgr. Petra 
Šimková   9 000 Kč     8 000 Kč   1 000 Kč   9 000,00 Kč 

materiál 1.000,-, 
balíčky 7.000,-, 
převleky 1.000,- = 
9.000,- Kč

3 Mgr. Petra Šimková 33 000 Kč   28 000 Kč 5 000 Kč 33 000,00 Kč 

1 1.5.2016

Školní výlet a 
kompenzační 
pomůcky

Praha -
letiště a 
tech. 
Muzeum

Spolek přátel při 
ZŠ Chodov - p. 
Marie Ouporová 20 100 Kč    8 000 Kč 12 100 Kč   4 000,00 Kč 

žádost o proplacení 
části dopravy a 
vstupného

1 Spolek přátel při ZŠ Chodov (bývalá zvláštní škola) 20 100 Kč   8 000 Kč 12 100 Kč   4 000,00 Kč 

1 30.7.2016

Letní pohár 
mužů v 
kopané

hřiště TJ 
Baník 
Vintířov TJ Baník Vintířov 21 000 Kč   17 500 Kč 3 500 Kč 17 500,00 Kč 

stan 9.500,-, ozvučení 
2.000,- Kč, hudba 
6.000,- Kč, odměny 
rozhodčí 2.000,- ,ceny 
1.500,- Kč = 21.500,-
Kč

1 TJ Baník Vintířov 21 000 Kč   17 500 Kč 3 500 Kč 17 500,00 Kč 

1 5.11.2016

Oslavy 25. 
výročí 
založení ŠAK sál ŠAK Chodov 70 000 Kč   10 000 Kč 60 000 Kč 

bezplatný 
pronájem 
sálu

žádost o bezplatný 
pronájem sálu a 
poplatky OSA 
v celkové výši 
10.000,- Kč

1 ŠAK Chodov 70 000 Kč   10 000 Kč 60 000 Kč 

1 26.3.2016

3.ročník 
šipového vel. 
turnaje sál Petr Timko 19 000 Kč   17 000 Kč 2 000 Kč 2 000,00 Kč 

bezplatný 
pronájem 
sálu

sál 14 000,-, ceny 
2000,-,občerstvení   
3 000,- = 19.000,- Kč

1 19.12.2016

Vánoční 
turnaj v
šipkách sál Petr Timko 19 000 Kč   17 000 Kč 2 000 Kč 2 000,00 Kč 

bezplatný 
pronájem 
sálu

sál 14 000,-, ceny 
2000,-,občerstvení    
3 000,- = 19.000,- Kč

2 Petr Timko celkem 19 000 Kč 34 000 Kč 4 000 Kč   4 000,00 Kč 

8 Žádosti o granty na rok 2016  celkem     97 500 Kč 58 500,00 Kč 
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Směsný komunální odpad
Náklady na svoz směsného komunálního odpadu od občanů v roce 2015 činily 313 tis. Kč a poplatek činí 480,-Kč 
občan/rok. Na poplatcích bylo vybráno 233 tis.

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

                      Papír 10 ks
        Sklo 10 ks
        Nápojový karton 8 ks

                      Textilní materiál 2 ks
Prosíme sešlapujte PET lahve, pomůžete tak k lepšímu využití nádob na plast.
Náklady na tříděný odpad plně hradí obec. V roce 2015 to bylo 167 tis. Kč. a od 
EKO-KOMu jsme dostali zpět celkem 120 tis.Kč.

Elektroodpad - v roce 2011 byla uzavřena smlouva s firmami ASEKOL, ELEKTROWIN a ELEKTROLAMP na sběr 
vysloužilých elektrospotřebičů. Tyto spotřebiče je možno bezplatně odevzdat vždy v provozní době ve sběrných místech 
obce. Od společností jsme za sběr získali 1,9 tis Kč

Objemný odpad – velkokapacitní kontejnery (umístěny ve sběrných místech)
Náklady na objemný komunální odpad plně hradí obec. V roce 2015 to bylo 48 tis. Kč + náklady na vlastní dopravu.

Nebezpečný odpad 
Náklady na nebezpečný odpad činily v roce 2015 celkem 11 tis. Kč a taktéž je plně hradila obec. Odpad je svážen 2x 
ročně a to na jaře a na podzim.

Textilní odpad – kontejnery na textilní odpad jsou umístěny u školní družiny č.p.57 a dále pak u redukční stanice plynu.
Od společnosti jsme za sběr textilu získali 1,5 tis. Kč.

  Přehled o uložení odpadu a tříděných složkách odpadu za období 2005 - 2015

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

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

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

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

Směsný
komunál

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

Objemný
(kontejnery)

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

Nápojový 
karton

0 0 0 0 0 0 0,239 0,258 0,521 0,53 0,57

Texil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,21 6,112
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Biologický odpad - kontejnery na bioodpad jsou umístěny ve sběrných místech tj. v areálu technických služeb č.p.111 a 
sběrně surovin č.p.186. Odkládejte do nich biologicky rozložitelný odpad (trávu, listí, větve, ovoce, zeleninu, hnůj, a 
jiné). Prosíme ukládejte pouze odpad tam určený, bez igelitových pytlů. Děkujeme.

Kovový odpad – tento odpad můžete bezplatně odevzdat ve sběrném místě v č.p. 111 nebo prodat v místní sběrně 
surovin.

Kompletní náklady odpadové hospodářství: 182.600,- Kč
Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Třiďte odpad, chráníte tak přírodu a své finance 
                                                                                                                                Muchka Robert

     odbor místního hospodářství

Upozornění na změnu: kontejnery na tříděný odpad, které byly původně na 
parkovišti u restaurace“ U Kahanu“, byly přemístěny k fotbalovému hřišti TJ 
Baník Vintířov. 

Zpráva o činnosti JSDH Vintířov v roce 2015

Činnost JSDH (jednotka sboru dobrovolných hasičů) Vintířov

Jednotka SDH Vintířov měla v roce 2015 celkem 13 členů, z toho velitele jednotky, 4 velitele družstva, 4 strojníky 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. Školení jednotky probíhá u nás na zbrojnici a také u HZS KVK ÚO Sokolov a u kolegů v Chodově. 
Strojníci pravidelně provádějí kondiční jízdy a kontrolu požární techniky.  
Mimo tuto činnost se jednotka věnovala tělesné přípravě, údržbě techniky a věcných prostředků. V květnu roku 2015 
byla jednotka přeřazena z kategorie JPO V do kategorie JPO III a její pole působnosti se tak posunulo i za hranice 
katastru obce Vintířov. Koncem roku byla smluvně dohodnuta spolupráce v zajištění požární ochrany také v městě Nové 
Sedlo a v jednání je taktéž spolupráce s obcí Tatrovice. Závěrem roku se v plné míře rozjela jednání a konzulce na výběr 
nového zásahového vozidla, kterým by měla být velkokapacitní cisterna. Cílem je, aby tato technika byla pořízena již 
v roce 2016. 
Technika a vybavení jednotky je plně akceschopné, moderní a vyhovující. Všichni členové zásahové jednotky mají 
přiděleny stanovené osobní ochranné prostředky.

Zásahy JSDH Vintířov

V uplynulém roce jednotka zasahovala celkem u 19 událostí: jednalo se 5x o technickou pomoc, 7x o požáry, 3x o 
prověřovací cvičení, 1x o pátrání po osobě a 3x o ostatní události. 

      Muchka Robert                                                                   
velitel JSDH Vintířov

Činnost SDH Vintířov

V roce 2015 sbor čítal 16 členů z řad dospělých a 8 mladých hasičů. Dospělí hasiči se v hasičské zbrojnici pravidelně 
scházejí každou sobotu a mladí hasiči již 4 roky každý čtvrtek na kroužku mladých hasičů pod vedením Libora Češky. 
Akce, které sbor pořádal nebo spolupořádal byly tyto: tradiční pálení čarodějnic a stavění máje, kácení máje spojené s 
dětským dnem a pěnou v parku, pomoc místní škole se zajištěním dětského dne na vodárně, Rockfest Vintířov, zpívání 
pod Vánočním stromem. Dále jsme navštívili a presentovali naší jednotku a obec v několika obcích při oslavách založení 
hasičských sborů. Několik členů vyrazilo na cyklistický výlet po Krušnohoří, někteří zájemci si udělali naučný výlet do 
bývalého dolu u Jáchymova s prohlídkou místních štol a také jsme sjížděli řeku Ohři.

          Libor Češka
  starosta SDH Vintířov
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Ze školských zařízení

                                  Mateřská škola

Ze života Mateřské školy Vintířov

Po krátké odmlce opět naše mateřská škola přichystala pro děti a rodiče veřejný dětský maškarní karneval motivovaný 
pohádkou „Z pařezové chaloupky“.
Uskutečnil se v sobotu 27.2.2016 v odpoledních hodinách v sále restaurace U Kahanu.
Protože jsme si letos s dětmi téměř vůbec neužili zimy, probíhal děj našeho karnevalu v zimě s velkým očekáváním 
blížícího se jara. 
Pohádkou nás provázely paní učitelky MŠ, které se ujaly role Křemílka, Vochomůrky, víly Růženky, vodníčka 
Žumbardy. Další pohádkovou postavičku v roli sněhuláčka Bumbrlína ztvárnil syn paní učitelky Kotové –Daniel Kot.
Děti mimo pohádky zaujalo soutěžení o drobné ceny, tanec, dětská tombola. Nejvíce se však  čekalo na vyhlášení vítězů 
o tři nejkrásnější masky rodinných týmů, které měla za úkol vybrat pětičlenná porota. V porotě letos zasedal pan starosta 
J. Ošecký, p místostarosta  M.Choc, paní ředitelka ZŠ-Vintířov Mgr. M.Kokešová, bývalá p. učitelka MŠ-Vintířov p. 
M.Fajkusová, VPJ p. A.Hájková.
Po dlouhém rozhodování byla nakonec rozhodnuto  :

Soutěž o tři nejkrásnější rodinné týmy  :

1. místo    :    Vivi a Vanessa Muchkovi se sestrou jako upírky
2. místo    :     Pepíček Nekys s maminkou jako indiáni
3. místo    :     Eliška a Štěpánek Valovi s maminkou a tatínkem jako pohádkové 
                                                                    postavičky z „Červené Karkulky“

Deset nejkrásnějších masek jednotlivců   :
Vašík Hofmann, Dominička Peterlová, Adélka Kudrnová, Matýsek Šimek, Pavlík Dunda, Evička Svobodová,Terezka 
Ottová, Ládík Müller, Verunka Bogdáňová, Amálka Balková
                                                              
Po rozdání pěkných cen, společném tanci a závěrečném proslovu pana starosty byl karneval ukončen se slibem, že příští 
rok se opět uvidíme - takže za rok na shledanou!

Děkujeme všem přítomným rodičům, kteří se nestyděli se převléci do masky a společně si s dětmi zařádili při soutěžích.
Poděkování patří též porotě, která se ujala tak důležitého úkolu – rozhodování při výběru masek bylo opravdu obtížné.
                                                        ----------------------

Ples pro rodiče a přátele Mateřské školy Vintířov se uskutečnil ještě téhož dne  a tak se od 20.00 hod až do rána 02.00 
hod. rozléhala hudba a zpěv přítomných, kteří tak jako odpoledne ti nejmenší, tak i oni přišli v maskách. Celkem bylo 
napočítáno 66 masek. 
O kreativitě nebylo možné diskutovat, protože masky byly opravdu krásné a vtipné !!!  
K tanci a poslechu hrál taneční orchestr „Sokrat“ ze Sokolova, který měl v repertoáru mnoho známých písní.
Po promenádě masek byly o půlnoci vyhlášeny tři nejkrásnější masky roku. A protože byly masky v hlasování opravdu 
v těsném pořadí / mimo prvního místa, pro které hlasovalo 39 přítomných/, bylo vyhlášeno také místo čtvrté –
„bramborové“. 
Vítězové si odnesli pěkné ceny a hlavně hurónský potlesk všech přítomných, který všechny určitě povzbudil, protože 
ještě před závěrem plesu se ozývalo : „My už víme, za co půjdeme příště!“ 
K tomu jistě není co dodat, jen : „Tak snad opravdu, příště !“

Nejkrásnější masky plesu 2016  :

1. místo    :     rodina Muchkových z Chodova jako skupina  „Kiss“
2. místo    :      p.A. Fečová a p. D.Khierová   - jako „Hippiie“      
3. místo    :      p. Šafaříková jako „Mimoň“                      

V závěru ještě pro účastníky plesu a zvědavé :
Chcete vidět, některé momenty z plesu ?   
Podívejte se na odkaz: http:// materska-škola-vintirov.webnode.cz/    
                                      - v menu vyberte položku „Fotogalerie“ – školní rok 2015/16 
                                     - Maškarní ples   
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Co chystáme pro své děti na jaře  :  

Dne  22.3.2016 se uskuteční v MŠ akce pro děti „Se zajíčkem za velikonočním pokladem“
Tato akce bude uskutečněna v dopoledních hodinách pouze pro děti MŠ bez přítomnosti veřejnosti. Je to moderované  
dopoledne se zajíčkem a plnění různých úkolů.
V závěru si všechny děti odnesou velikonoční dobrotu .
Přejeme všem dětem i rodičům krásné Velikonoce !

                                                     --------------------------

ZÁPIS  DĚTÍ  DO  MATEŘSKÉ  ŠKOLY  VINTÍŘOV

Ve dnech 19.4. a 20.4.2016 od 10.00 do 15.00 hod. proběhne v ředitelně Mateřské školy Vintířov zápis dětí do MŠ pro 
školní rok 2016/17.
Prosím, aby rodiče vzali s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte.

                                                                 
                                                                                                                  Štafková Zdeňka, ředitelka MŠ-Vintířov

                                                           Základní škola

Den otevřených dveří
V lednu 2016 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 37 hostů.
                                                                                                    Mgr. Marcela Kokešová, ŘŠ

Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ
Dne 27. 1. 2016 se konal zápis žáků do 1. ročníku.
Celkem bylo zapsáno 25 žáků. Rodiče tří žáků podali návrh na odklad povinné školní docházky. Na naše budoucí 
prvňáčky i jejich rodiče se moc těšíme dne 1. září 2016.
                                                                                                         Mgr. Marcela Kokešová, ŘŠ

Plánované akce ZŠ Vintířov
V březnu 2016 se uskuteční školní kolo recitační soutěže. 
Žáci budou soutěžit ve dvou kategoriích: I. 2. – 3. ročník
                                                                   II.4. – 5. ročník
Nejúspěšnější recitátoři postoupí do okresního kola, které proběhne dne 17. 3. 2016 v Domě dětí a mládeže v Sokolově. 

                                                                                                         Mgr. Marcela Kokešová, ŘŠ
  
Návštěva předškoláčků v první třídě
Dvanáctý leden byl pro děti v první třídě velkým dnem. Čekali jsme totiž vzácnou návštěvu. Přišly se k nám podívat děti 
z mateřské školky. Sedly si do lavic (musí si přeci vyzkoušet, jaké to za rok bude…) a chovaly se přesně tak, jak se sluší 
na budoucí školáčky. Zažili jsme společně velmi pěkný čas. Prvňáčci četli slova, malé děti jim nosily podle čtení 
obrázky, lovili jsme písmenka z „rybníčku“ a vůbec jsme si užili mnoho legrace. Pokud se nám podařilo zpříjemnit 
dětem ze školky čekání na školu, splnila návštěva svůj účel.

         Nina Kačírová

Středověk v Muzeu Sokolov
Tento rok si připomínáme 700 let od narození Karla IV., a proto i my v ŠD a IV. třídě jsme nemohli takto významné 
výročí opomenout. Celý leden jsme „zasvětili“ středověku a jeho nejvýznamnější osobnosti, králi a císaři Karlu IV. Celé 
jsme to završili návštěvou Muzea v Sokolově, kde jsme se o této době dozvěděli mnoho dalších zajímavostí. Na vlastní 
kůži jsme mohli zkusit, jak používali husité své vozové hradby, jak se cítili rytíři v jejich 40-ti kilové zbroji, jak asi bylo 
lidem na pranýři a jiných velice „důmyslných“ mučicích nástrojích.  Zkusili jsme si různé středověké obleky a zjistili 
také, že psát husím brkem zase taková sranda není. Myslím (tedy alespoň doufám), že dětičky získaly spousty nových 
poznatků, kterými třeba jednou někoho oslní …a nejen paní učitelku.

                    Za ŠD Mottlová Klára
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Bruslení Nejdek 

V pátek 26. února nás čekalo poslední bruslení tohoto 
školního roku.  Doposud jsme využívali jen stadion v 
Sokolově, ale tentokrát jsme jeli do Nejdku. Už na první 
pohled nás ohromilo žlutomodré ztvárnění objektu, 
které je v barvách místního hokejového klubu. V 
šatnách jsme pomáhali společně s rodiči v oblékání a 
zavazování bruslí. Všichni jsme uvítali protiskluzové 
podložky v celém areálu budovy. Na ledě už byly děti 
ve svém živlu. Měly možnost si s místním trenérem 
zdokonalit jízdu na bruslích. Byl s námi po celou dobu a 
nadchl nás svou ochotou a příjemným vystupováním. 
Hráli jsme hokej, na honěnou a spoustu dalších her. Na 
konci čekala na všechny sladká odměna v podobě 
bonbónů. Děti, rodiče i vyučující odjížděli spokojeni. 
Určitě to nebyla naše poslední návštěva tohoto zimního 
stadionu.
                                                                                                             

                                                Jitka Drofová

Afrika
Multikulturní výchova s názvem AFRIKA se 
uskutečnila 18.2.2016 v kulturním domě  Kahan. Žáci si 
vyslechli vyprávění a shlédli divadelní ukázky ze života 
Afričanů. Vystoupení se všem líbilo a na památku si 
děti odnesly symboly domorodých Afričanů.
                                              

                 Jana Plechatová, asistent pedagoga

Sběr kaštanů
Jako každý rok, i letos se na naší škole konalo 
vyhodnocení soutěže ve sběru kaštanů. Nejlepším 
sběračem se stal Štěpán Pschorn z první třídy. Naši žáci 
nasbírali 1 371 kg. Vyhodnocení soutěže provedli 
myslivci pan Milan Štafek a Petr Posinger 
z mysliveckého sdružení Lověna. Beseda byla spojená 
se spoustou zajímavých ukázek a informací.
                                                                                                     

                                        Mgr. Petra Šimková

Přebor ve skoku přes švihadlo

Naše škola získala prvenství mezi základními školami 
v Chodově. Rádi bychom se našimi žáky pochlubili, 
jelikož patří mezi nejlepší skokany v přeskoku přes 
švihadlo. Odnesli jsme si kromě prvního místa mezi 
základními školami celkem pět medailí. V první třídě 
získal bronzovou medaili Pavel Horvát, mezi dívkami 
získala 1. místo Adéla Dejlová. Druhou třídu 3. místem 
reprezentoval Daniel Kosař. Ve 3. třídě byl nejlepším 
skokanem Jiří Nesměrák a ve 4. třídě se na 3. místě 
umístil Filip Drofa. Všem našim skokanům děkujeme 
za perfektní reprezentaci a doufáme, že se nám příští 
rok opět poštěstí 
                                                                                                    

                                       Mgr. Petra Šimková

Recitační soutěž
Ve čtvrtek 17. března 2016 proběhne v sokolovském 
Domu dětí a mládeže okresní kolo UMĚLECKÉ 
SOUTĚŽE v dětské recitaci. Z naší školy budou v 1. 
kategorii přednášet Anna Mottlová, Tereza Krausová ze 
2. ročníku a Markéta Skalická ze 3. ročníku. Ve 2. 
kategorii zarecitují Marcela Bůžková a Daniela Tóthová 
z 5. ročníku. Pokud někdo z našich recitátorů se svými 
verši uspěje, postoupí do krajského kola, jenž se 
uskuteční ve druhé polovině dubna.

                          Kačírová Jaroslava 

Ve čtvrtek 28.1.2016 jsme se  vydali  
aktivně oslavit vysvědčení bruslením na Baník Sokolov, 
tentokrát v opravdu hojném počtu 47 dětí z celé školy. I 
přes pár potlučených kolen si to (nejen) děti náramně 
užily a mohly případně po náročném sportovním 
výkonu odpočívat o pololetních prázdninách. Velmi 
děkujeme za pomoc a doprovod paní Szenciové, panu 
Vitnerovi a panu Vystrčilovi.

      
Za kolektiv ZŠ Vintířov Simona Chaloupková

Přebor ve šplhu o tyči

V úterý 16.2. se vydala do Chodova desetičlenná výprava reprezentující ZŠ Vintířov ve 
šplhu o tyči. Ve velké konkurenci naše malá škola díky skvělým sportovním výkonům všech 
sportovkyň a sportovců získala tři medaile, a to  dvě bronzové,  díky Kačce Vitnerové a  
Terce Kotové,  a jedno zlato, které si vyšplhal Attila Oláh. 
Blahopřejeme ke skvělým výsledkům ale všem zúčastněným: Terce Krausové, Karolínce 
Peterlové, Aničce Chocové, Nikče Szenciové, Terce Vozabulové, Dankovi Rendlovi, Vikče 
Čejkové. 
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Výsledky byly mnohdy velmi těsné, jak se můžete přesvědčit na stránkách DDM Bludiště.
http://www.ddmchodov.cz/prebor-chodova-ve-splhu.html
http://www.skolavintirov.cz/fotogalerie/spolecne/category/677-prebor-ve-splhu-16-2-2016

         Za „šplhouny“ Simona Chaloupková

Exkurze do LIAPORU

Koncem února navštívili žáci naší školy místní závod na zpracování lehkého stavebního materiálu. Měli možnost 

nahlédnout pod pokličku výroby od počátku až po finální využití výrobku. Exkurze byla pro děti velkým přínosem, 

nejvíce se jim však líbilo u rozžhavené pece.

       Mgr. Kindlová Monika

Divadelní představení

V polovině ledna se žáčkům naší školy opět splnilo jedno velké přání – navštívit opravdové, velké divadlo v Sokolově. 
Divadelní představení „Strach má velké oči“ nemělo jedinou chybu. Děti byly okouzlené nejen hezkým prostředím sálu, 
ale také nadšené pěknou, veselou, pohádkou. 

      Mgr. Kindlová Monika 

                                         Zájezdy obce 04 – 06/ 2016

Zájezd do Prahy spojený s divadelním 
představením v Národním divadle, hra „ Naši 
furianti“

V sobotu 2. dubna 
2016 pořádá naše obec 
zájezd do Prahy, kde je 
naším hlavním cílem 
návštěva Národního 
divadla. Zhlédneme zde 

český divadelní bestseller s vynikajícími hereckými 
výkony„ Naši furianti“. 
Příběh nás svým dějem zavede do idylické jihočeské 
vesničce, kde bublají vášně, nenávist i ambice, ale také 
nevděk k těm, kteří nasazovali svůj život ve válce. 
Začíná se psát latinkou namísto kurentem, kdosi 
neznámý hrozí žhářstvím a ve vesnici zuří boj o 
ponocenský kožich. Místní zastupitelstvo je v rozkolu, 
jeden je pytlák, druhý karbaník. Otázka, kdo má větší 
grunt, se po více než sto dvaceti letech stala věčnou 
otázkou českého veřejného života. Úspěšná inscenace 
režiséra J. A. Pitínského s vynikajícími hereckými 
výkony je na repertoáru od roku 2004 a stává se stále 
aktuálnější.

Přibližná délka představení včetně přestávky: 2 hodiny 
a 40 minut, jedna přestávka 20 minut.

Výlet do plzeňské ZOO a historického podzemí

V sobotu 4. června 
2016 pořádá obec výlet 
občanů, především dětí, u 
příležitosti Dne dětí do 
Plzně. Hlavním bodem 
výletu bude návštěva místní 
zoologické a botanické 
zahrady. ZOO Plzeň v 

posledních létech prošla velkou proměnou a výstavbou 
nových pavilonů se stala jedním z nejmodernějších 
zařízení tohoto druhu v republice. Vystavovaná zvířata 
jsou umístěna ve volném prostoru a pokud možno v 
prostředí, které co nejvíce připomíná jejich původní. 
Součástí ZOO je též Dinopark, velmi oblíbený mezi 
mladými návštěvníky. V odpoledních hodinách 
navštívíme historické podzemí, které neodmyslitelně 
patří k dějinám i současnosti města. Projdeme 
labyrintem chodeb, sklepů a studní, který byl pod 
městem budován od 14. století. Současně se dozvíme 
proč vznikl a jak byl v průběhu století využíván.

V ceně zájezdů je doprava, pojištění, průvodcovské 
služby a vstupné.

                                                   Všem účastníkům přejeme šťastnou cestu a pěkné zážitky.

Program :

   sobota            4. června 2016

      7.15           přistavení autobusu

      7.30            odjezd z Vintířova

       9.00         příjezd do Plzně - ZOO

     13.00 Plzeňské podzemí volno k prohlídce

     14.30    volno k prohlídce centra města

     16.00                odjezd z Plzně

     17.30    plánovaný návrat do Vintířova

Program :

sobota 2. dubna 2016

6.45 přistavení autobusu

7.00 odjezd z Vintířova

9.30 příjezd do Prahy – volný program

14.00 divadelní představení

17.00 odjezd z Prahy

20.00 plánovaný návrat do Vintířova
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                                                         Různé 

                                 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

Upozorňujeme naše občany, že ve čtvrtek 24.3.2016 bude přerušena dodávka elektrické energie 

v čase od 07.30 do 15.00 hodin. Důvodem tohoto přerušení je plánovaná odstávka č. 110060482305, 

firmou ČEZ Distribuce, a.s.. Toto přerušení se týká domů s č.p. 20, 23, 44, 52, 60, 64, 91, 92, 93, 94, 95, 

98, 104, 105, 112, 118, 122, 125, 126, 136, 141, 146, 147, 187, 214.
                                                                                                                                                      Děkujeme za pochopení.

12. ročník tradiční soutěže o nejlepší 
štědrovečerní salát, proběhl ve Vintířově.

  Stalo se již tradicí, že ve Vintířově pořádá Kulturní 
komise obce ve spolupráci s hospůdkou VYKA pana 
Vystrčila, soutěž o nejlepší štědrovečerní salát. V 
letošním roce na štědrý den to byl již 12. ročník a stálo 
to za to. 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 pětičlenná 
hodnotící komise, složená z jedné kuchařky a čtyřech 
laiků. Majitel restaurace VYKA pan Vystrčil přivítal 
po14.00 hodině všechny přítomné ve své hospůdce, kde 
bylo asi čtyřicet  hostů  a poděkoval všem přítomným 
za snahu zúčastnit se této soutěže. Konstatoval, že 
v letošním roce bylo podáno celkem 36 vzorků. 
Rekordní počet vzorků za dobu konání této soutěže byl 
prozatím 43 a to v roce 2009. 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 vítěz 
dosáhnul na mikrovlnou troubu. Po stručném uvedení a 
konstatování všeho potřebného, vyzval pan Vystrčil 
hodnotící komisi k zahájení své činnosti v oddělené 
místnosti restaurace, aby bylo více klidu k hodnocení. 
Při pohledu na zaplněné stoly jednotlivými vzorky, bylo 
podle barevnosti salátů možno posoudit, že každý volil 
jiné ingredience. Přítomní nezáviděli členům hodnotící 
komise v jejich nelehkou práci. Asi po půlhodině práce 
hodnotící komise jsme zaslechli, že vše je z jejich strany 
ukončeno a mohou se vyhlásit výsledky. Komise 
pochválila snahu všech výrobců a bylo konstatováno, že 
všechny saláty jsou dobré, každý má jinou chuť, ale 
bohužel muselo se vybrat pouze pět nejlepších. Maraton 
v hodnocení vzorků skončil tedy před patnáctou 
hodinou a hodnotící komise předala výsledky svého 
snažení majiteli hospůdky VYKA panu Vystrčilovi. Ten 
poté společně se starostu obce panem Ošeckým, zahájil 
předávání cen vyhodnoceným.
Na pátém místě se umístil výrobek paní Kamily 
Hackerové, na čtvrtém místě skončil výrobek nájemce 
nedaleké konkurenční restaurace „U KAHANU“, pana 
Petra Timka. Obě tato uvedená místa byla ohodnocena 

pěknými věcnými dary. Poté přišla na řadu již pohárová 
místa, kde třetí místo získala domácí paní Alena 
Demelová, druhé místo získala taktéž obyvatelka 
Vintířova paní Petra Mazurová a na první místo dosáhla 
letos paní Lena Sýkorová, taktéž z Vintířova. K pěkným 
pohárům převzali uvedení soutěžící i hodnotné věcné 
dary. Z hodnocení je vidět, že všechny ceny zůstaly
tentokráte v naší obci a příslušníci rodiny 
Sedláčkových, tradiční účastníci z nedalekého Chodova 
a sběratelé předních cen, tentokráte pouze přihlíželi. 
Nastal  i okamžik možnosti ochutnávání nejlepších 
výrobků a samozřejmě, že nechyběly ani panáky na 
zdraví. Na závěr poděkoval starosta Vintířova Jiří 
Ošecký všem zúčastněným a zejména porotcům, pozval 
je na příští  13.ročník soutěže, popřál všem pěkné 
prožití svátků vánočních, mnoho zdraví a pohody do 
Nového roku 2016.

Dne 23.12. zpívali Vintířovští vánoční koledy 
pod stromečkem v lesoparku ve Vintířově.

Asi 150 občanů se sešlo společně s dětmi  v místním 
lesoparku, v podvečer dne 23.prosince 2015. Akce byla 
naplánována kulturní komisí obce a cílem bylo společné 
pobavení v předvánočním čase. Místní Mateřská škola 
společně se Základní školou, připravili pro přítomné 
pásmo koled, které zazpívali pod rozsvíceným 
stromkem a vedle pěkně upraveného betléma. Celou 
akci moderoval žák víceletého gymnázia v Sokolově, 
Tomáš Bláha, který je z obce. Byla vyhodnocena 
soutěž, která byla vyhlášena pro děti místní knihovnou, 
o nejlepší vlastnoručně vyrobené ozdoby na vánoční 
stromeček. Do soutěže bylo odevzdáno celkem 6 
výrobků, které byly potom na stromeček pověšeny a 
každý z tvůrců byl oceněn. Po skončení programu dětí 
si zazpívali všichni ostatní přítomní pod taktovkou 
učitelského sboru místní MŠ a ZŠ, který zazpíval tři 
známé koledy, a to Pásli ovce Valaši, Narodil se Kristus 
pán a Tichá noc. Tu správnou vánoční atmosféru, i když 
tentokráte beze sněhu, jistil dobrý svařáček, který byl 
přítomným podáván. Po skončení oficiální části 
programu podvečera, se lidé bavili mezi sebou a to 
zdravé jádro se bavilo ještě kolem 22.00 hodiny. 
Děkujeme všem, kteří se na organizaci této akce 
podíleli.   

                                                       Starosta obce                                                    
,                                                        Jiří Ošecký                                                                                                                  
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Návštěva výstavy v DDM Chodov

V minulém čísle jsme Vás informovali o výstavách 
obrazů, pořádaných malířem panem J. Vavřičkou. 
První výstava proběhla v naší obci v místní knihově a 
poté se malířská díla přemístila do DDM v Chodově, 
kde dne 12. ledna 2016 došlo k slavnostnímu otevření 
výstavy. U této příležitosti byli přítomni zástupci naší 
obce, starosta pan J. Ošecký a místostarosta M. Choc. 
Vystavovaných obrazů bylo opravdu mnoho a je 
obdivuhodné kolik dokáže talentovaný člověk, kterým 
pan J. Vavřička bezesporu je, namalovat během tak 
krátké doby. Vystavená díla byla od prvních nákresů, až 
po vskutku krásné práce za které by se nemusel stydět 
kdejaký světoznámý malíř. V malování se pan              
J. Vavřička našel a věnuje tomuto novému koníčku 
veškerý volný čas. Přejeme panu Vavřičkovy mnoho 
inspirace v jeho umělecké tvorbě, pevné zdraví a pevně 
věříme, že ve svých dílech také zvěční naší obec. 
Samozřejmostí je poděkování za prezentaci nejen své 
osoby, ale i naší obce, děkujeme.

Informace pro občany, kteří se dostanou  do 
svízelné situace

Každý z nás se ve svém životě můžeme dostat do 
svízelné situace, která je v danou chvíli pro nás 
neřešitelná, nemoc, pokles příjmu, nebo jiná nenadálá 
situace.  Pro tyto případy beznaděje vznikla při 
Městském úřadě v Chodově „ DLUHOVÁ A 
FINANČNÍ PORADNA“, kterou vede finanční 
manažerka paní Štěpánka Klimentová. Poradna je 
určena pro každého, kdo potřebuje a chce řešit své 

problémy. Cílem tohoto jejího úsilí je oddlužení rodin, 
zamezení narůstajícím osobním bankrotům a zlepšení 
celkové finanční situace rodin s důrazem na prevenci. 
Byli bychom moc rádi, aby se naši občané do takové 
svízelné situace nedostali, ale pokud přece jen zkuste to.
Poradna se nachází v budově Městského úřadu 
v Chodově, sociální odbor, číslo dveří 128.
Kontakt: tel. 732 512 756,
  mail: klimentova.stepanka@outlook.com

Nové možnosti na stránkách obce

Na našich web stránkách obce, které dostaly nový 
vzhled a začaly fungovat od 16.6.2015 se snažíme naše 
občany informovat o všem aktuálním co se v obci děje a 
co by Vás občany mohlo případně zajímat. Před 
nedávnem nás oslovily dvě firmy, nazvané profesia a 
práce.cz. Jedná se o internetové portály, které nabízejí 
na internetu nabídku práce v našem regionu i v celé ČR. 
Víme, že v našem kraji není situace v této oblasti 
příznivá a chtěli jsme našim občanům nabídnout 
pomoc, která by jim v jejich úsilí hledat si nové 
zaměstnání pomohla. Ve spodní části vpravo na našich 
stránkách www.vintirov.cz jsou dva bannery (odkazy) 
na tyto internetové portály, na kterých jsou velice 
přehledně zpracovány nabídky zaměstnání v našem 
blízkém okolí. Věříme, že tato naše snaha pomůže najít 
práci alespoň jednomu z naších obyvatel. Dále jsme na 
konci minulého měsíce zpustili nové stránky na 
Facebooku, pod názvem Obec Vintířov. Aktuální 
informace, které sdělujeme na web. stránkách, budou 
také prezentovány i na Facebooku.   

Poděkování dárcům vyznamenaným medailemi Prof. MUDr. Jana Janského

Každému z nás koluje v těle něco vzácného, něco co nelze koupit a ani vyrobit. Ne každý si to 
uvědomujeme, ale ve chvíli kdy nám je sděleno, že nejsme zcela zdrávy, začneme si uvědomovat její výjimečnost. Ne 
každý jsme schopni tuto věc darovat a i přesto, že se nám mnohdy zdá, že jsme zdraví. Český červený kříž již půl století 
pravidelně oceňuje bezpříspěvkové dárce krve (BDK), podle počtu odběrů, medailemi, kříži a plaketami. Mnoho lidí si 
neuvědomuje, že přístup těchto lidí, kteří se rozhodli sami dobrovolně darovat krev je něco, co neudělá každý 
automaticky. Měli bychom být rádi za to, že takový lidé mezi námi jsou. Mnohdy tento svůj skutek nepokládají za něco 
mimořádného a také za to nic neočekávají. Český červený kříž nám poskytl informaci o třech našich občanech, kteří 
v roce 2015 dosáhly v odběrech krve počtu, který si zasluhuje pozornost a ocenění. Dárci jsou OS ČČK (oblastní spolek 
Českého červeného kříže) vyzváni k převzetí svého vyznamenání a tento akt předání probíhá před slavnostním 
shromážděním. To, že se dotyčný dárce krve nedostavil k předání a nebo nebyl včas o této události vyrozuměn 
neznamená, že na vyznamenání již nemá nárok. V naší obci působí jednotka dobrovolných hasičů a i v jejich řadách je 
mnoho členů, kteří se také snaží pomáhat ostatním. Nejen, že se snaží svou činností ochránit obyvatele, před případnými 
požáry, škodám na majetku a na zdraví, ale také pravidelně darují svou krev.

V roce 2015 byli vyznamenáni stříbrnými medailemi Prof. MUDr. Jana Janského za 20 odběrů slečna Romana 
Vincencová a pan Zdeněk Suchý. Zlatou medailí Prof. MUDr. Jana Janského za 40 odběrů byl vyznamenán 
mladík Jaromír Svoboda. Všem obdarovaným velice blahopřejeme k dosaženému vyznamenání a za obec Vintířov 
moc děkujeme. Jsou věci, které mnohdy nejsou vidět, ale dokážou mnohdy zachránit to nejcennější na světě a to je 
lidské zdraví. 
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Rušení televizního signálu

V době vánočních svátků se v naší 
obci objevil problém s příjmem 
některých televizních programů u 
rodinných domů s vlastní TV 
anténou a tento stav přetrvává. V té 

samé době, kdy nastal tento problém s TV příjmem se 
z vysílače,  který je umístěn na vodárně, rozběhla nová 
telekomunikační služba dvou mobilních operátorů 
nazvaná LTE. Jedná se o novou technologii, která 
přináší novější možnosti v kvalitě přenosu hlasu bez 
okolních ruchů, rychlejší spojení a možnost surfovat po 
internetu a zároveň uskutečňovat hovor. A právě tato 
nová služba provozovaná mobilními operátory T-
MOBIL a VODAFONE způsobila některým občanům 
v těchto rodinných domech nemalé problémy. Pokud se 
Vás tento problém dotýká, kontaktujte Český 
telekomunikační úřad v Plzni na telefonním čísle
377 925 911 a nahlaste svůj problém se špatným TV 
příjmem. Dne 22. února 2016 po nahlášení tohoto 
problému, občany a obcí, byla ze strany Českého 
telekomunikačního úřadu provedena měření, která 
potvrdila zarušení službami mobilních operátorů. Aby 
k zarušení TV signálu nedocházelo je potřeba instalovat 
na každém domě v anténním svodu filtr LTE. Toto 
osazení filtrem se provádí více způsoby a řeší se na 
základě vašeho současného stavu rozvodů TV a typu 
antény. Je proto důležité nahlásit problém s příjmem, 
pokud tak neučiníte, vše jde na vaše náklady. Český 
telekomunikační úřad má za povinnost nahlásit tuto 
skutečnost mobilním operátorům, kteří tento problém 
způsobují a pokud se prokáže problém s příjmem u 
konkrétní osoby celou věc odrušení LTE filtrem atd. jde 
na vrub mobilnímu operátorovi. Proto je ve vašem 
osobním zájmu věc řešit a zamezit tak zbytečným 
nákladům.  

Podomní prodejci

Chtěli bychom touto cestou oslovit občany naší obce, 
aby byli velice ostražití a nepodlehli mnohdy velmi 
rafinovaným osobám, nabízející  např. levnější energie, 
plyn, půjčky atd.. Ne vždy se jedná o výhodnou nabídku 
pro koncového zákazníka. Je mnoho případů, kdy lidé 
v dobré víře a na rady „ odborníků“ změnili např. 
dodavatele služby na energie, aniž by si to uvědomili a 
poté co procitli, nestačili se divit. Pokud si oklamaný 
člověk neuvědomí svou chybu ihned, je poté velice 
obtížné celou věc vrátit, tak jak byla před unáhleným 
podpisem. Sankce za odstoupení od nové smlouvy 
uzavřené u vás doma je mnohdy tak vysoká, že musí 
člověk čekat do konce období uzavřené nové, 
nevýhodné smlouvy a poté přestoupit na zpět
k původnímu dodavateli. Kde je ta slibovaná úspora? 
Pokud vám někdo něco nabízí a chce to po vás hned 
podepsat, není to z jeho strany férová nabídka. Nikdy 
na takový obchod nepřistupujte. Pokud je to pro vás 
sebelépe výhodné, nikdy by na vás neměl obchodník 
pospíchat, měl by vám dát dostatek času na 
rozmyšlenou i několik dnů. Tito lidé parazitují na 
neznalosti a snaží se tohoto využít ve svůj vlastní 
prospěch. Dobrý dodavatel vašich služeb , dle mého 
názoru, je takový u kterého si v případě problému a 
nejasností můžete zajet na pobočku a vše řešit, jak se 
říká z očí do očí. Dlouhé telefonáty na placené linky 
v případě řešení, případných problému, není úplně to 
nejlepší. Oklamaní zákazníci, byli mnohokrát lidé znalí 
a přesto nedokázali v tak krátké době odhalit 
nevýhodnost nabízeného produktu. Velice ohroženou 
skupinou jsou hlavně lidé důchodového věku a proto se 
domnívám, že tito lidé by neměli cizím lidem své dveře 
bytů otvírat. Pokud chcete a máte potřebu něco měnit, 
poraďte se např. se svými dětmi, známými. Když už se 
do takové situace dostanete, řešte ji ihned, nestyďte se 
za to že jste se nechali napálit.

Netradičně pojaté oslavy MDŽ ve Vintířově

V neděli, 6.3.2016, uspořádala kulturní komise obce Vintířov na kulturním sále restaurace U KAHANU oslavy MDŽ. 
Ani pana Postráneckého, Laufra nebo Trošky se tentokráte účastníci nedočkali. Oslavy byly uspořádány v duchu „I 
vaření může být zábava – francouzská kuchyně“. Klíčovou postavou celého dění byl kuchař Honza Brouček, který 
společně s děvčaty z Kulturní komise navodil tu správnou atmosféru a ve dvou turnusech se představilo na sále asi téměř 
čtyřicet žen, které si při odborném dozoru Honzy připravily ingredience pro výrobu Ratatouille – francouzská verze leča, 
Burgundského hovězího ragú, salátu Nicose a dortu Mimosa. Vše šlo jako na drátku a ženy si přímo libovaly. Chvílemi 
se daly přirovnat k těm pilným včeličkám v úlu včelaře. Po této přípravě došlo konečně na připravené plotýnky, kde se 
smažila cibulka a poté dusilo připravené hovězí maso. Přál bych všem tu vůni, která se táhla sálem. Skupinka, která 
připravovala dort Mimosa, se zabývala přípravou krému a ostatních potřeb k jeho výrobě a poté začala krém, mleté 
ořechy a ostatní na připravený korpus nanášet. Přímo se vyžívala v této práci a věřte, že se bylo čím chlubit a ta chuť 
neměla chybu. Došlo samozřejmě i ke komplikacím zejména při dušení masa, ale hlavní kuchař s několika „odbornými 
poradci“, vše vyřešil použitím tlakového hrnce. Celou atmosféru doplňovaly některé francouzské písničky, které zněly 
decentně u pracovních stolů. Přítomná děvčata se stačila při práci i pobavit a vypít trochu dobrého vínečka. To, co si 
navařili, si i snědli a přebytky jsme dojídali i my, přítomní muži. Věřte, bylo to dobré. Dík patří nejen organizátorům, ale 
i těm co se pohybovali v zákulisí a omývali nádobí. Několik fotografií na památku do kroniky obce pořídil Míra Češka.
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Velikonoční turnaj v šipkách
V pátek 25. března 2016 se v sále restaurace „U 
Kahanu“ uskuteční 3. ročník velikonočního šipkového 
turnaje. Zápis hráčů bude probíhat od 12.00 do 13.00 
hodin. Soutěží se v kategorii jednotlivci, startovné 100,-Kč 
na osobu.

Dne 26. března 2016 od 15.00 hod. se v Lesoparku ve 
Vintířově uskuteční akce „Hledání velikonočního 
vajíčka“. Akce zahrnuje soutěže a zábavu pro děti. Milí 
rodiče, jestli se chystáte zavítat s Vašimi dětmi na akci 
„Hledání velikonočního vajíčka“, prosím, vezměte s
sebou vstupenky. Vstupenky budou k dispozici na 
obecním úřadě u paní tajemnice Pickové a nebo si je 
můžete vyzvednout v MŠ u paní učitelky Kotové, v 
ZŠ u paní učitelky Šimkové v době od 1.3.2016. 
Vstupenka slouží jako poukaz k vyzvednutí odměny, 
kterou Vaše děti na akci zdarma obdrží. Jste srdečně 
zváni.

                                                  

       

V sobotu 30. dubna 2016 od 17.00 hodin proběhne v prostorách místní hasičské zbrojnice 
pálení čarodějnic. Dále se hasiči zhostí úkolu, postavení májky a poté proběhne lampionový 
průvod. Zveme všechny čarodějnice z okolí, přijďte se utkat o nejlepší masku, vítěz bude 
sladce odměněn. Nezapomeňte si vzít lampion. 
Kdo se chce pobavit, je srdečně zván.
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VVEESSEELLÉÉ PPRROOŽŽIITTÍÍ

                          VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ,

PŘEJE ZASTUPITELSTVO 

    OBCE VINTÍŘOV A PRACOVNÍCI OBECNÍHO ÚŘADU

        

      Vydává: Obecní úřad Vintířov, IČO 00259641,Vintířov 62, vydání čtvrtletní, roz. vydáno 27.9.2004 , event.č. MK ČR E 15350


		2016-03-14T07:24:28+0100
	<žádný>




