
      OBECNÍ ÚŘAD VINTÍŘOV
INFORMACE O DĚNÍ V OBCI V MĚSÍCI        

ČERVENCI  2017

INFORMACE Z RADNICE:
 Oznamujeme Vám celopodnikovou odstávku provozních zařízení Sokolovské uhelné, pr. nástupce,a.s., 

která proběhne od 5.7.2017 do 15.7.2017. V této době bude přerušena dodávka teplé vody a tepla do bytů 
napojených na výměník (zejména sídliště).

 Místní knihovna bude v době od 1.července - 14.srpna 2017 mimo provoz z důvodu dovolené. 
 V době od 7. července do 23. července 2017 bude Sportovní centrum uzavřeno z důvodů čerpání řádné 

dovolené. 
 Mateřská škola Vintířov bude v době od  17.července - 14.srpna 2017 mimo provoz z důvodu dovolené. 

V té době bude mimo provoz i stravovací zařízení MŠ.

KULTURA:
 Zveme naše občany na kulturní zážitek, na který se vydáme v sobotu 12. srpna 2017. Budeme mít možnost 

se podívat a zažít, jak probíhají jedny z největších národopisných slavností v České republice, nazvané 
„Chodské slavnosti“ v Domažlicích. Tyto slavnosti byly založeny již v roce 1955 a navazují na tradiční 
svatovavřineckou pouť. V posledních létech je kladen stále větší důraz na folkloristické pořady. Chodské 
písničky, tance, lidová vyprávění i ukázky lidové tvořivosti a především velký počet pouťových stánků             
s výrobky a občerstvením lákají do Domažlic stále více návštěvníků. Při zpáteční cestě se zastavíme ve 
vyhlášené a oblíbené restauraci „Ve Skále“ v pivovaře v Chodové Plané.
Odjezd z Vintířova je v 7,30 odjezd a plánovaný příjezd do Vintířova je v 19.00 hod.. Cena zájezdu je 250,-Kč 
a přihlášky se přijímají na našem obecním úřadě v kanceláři č. 6 u paní Pickové. 

 Obec pořádá pro své občany v termínu (čtvrtek) 28.9. – (sobota) 30.9.2017 třídenní poznávací zájezd do 
oblasti Vysočina – Nové Město na Moravě. Českomoravská vrchovina, lidově zvaná Vysočina, je mírně 
zvlněná krajina na pomezí historické zemské hranice Čech a Moravy. Je to oblast nádherné, ale zároveň       
i drsné přírody. Především turisticky nejvíce využívanou oblastí jsou Žďárské vrchy, které budou naším 
dočasným domovem. 
Program: 
čtvrtek 28.9.2017                                                               pátek 29.9.2017
7,00 odjezd z Vintířova                                                       9.00 odjezd
13,00 Zelená Hora, poutní kostel, prohlídka                    10.00 prohlídka skanzenu Veselý kopec
14,30 Nové Město na Moravě                                           14.00 prohlídka zábavného parku Peklo Čertovina
15,30 Biatlonový areál Vysočina                                       16.00 turistické středisko Tři studně
17,00 Penzion „Pavla“ Vlachovice, ubytování                   17.00 ubytování  penzion Pavla
                                                       sobota 30.9.2017
                                                         8,30 odjezd
                                                      10,00 Nové Hrady, prohlídka zámku
                                                      13,00 Pardubice, Globus, zastávka na oběd
                                                      18,00 plánovaný návrat do Vintířova  

Cena zájezdu je 1.500,- Kč na osobu a musí být uhrazena při odevzdání přihlášky. V ceně zájezdu je 
doprava, ubytování, polopenze, pojištění, průvodcovské služby a vstupné do navštívených objektů. 
Přihlášky se přijímají obecním úřadě v kanceláři č. 6.

 Karlovarský kraj ve spolupráci s Mezinárodním filmovým festivalem v Karlových Varech  připravil pro letošní 
ročník  mimořádná představení festivalového filmu v kinech Karlovarského kraje - v Ostrově, 
Sokolově, Chodově, v Chebu a Mariánských Lázních. V úterý 4.7. 2017 budou mít diváci v kinech v 
uvedených městech možnost - bezprostředně po prvním uvedení ve Velkém sále hotelu Thermal - vidět  
nový film uznávané režisérky Sofie Coppolové  „Oklamaný“ s Nicole Kidmanovou v hlavní roli. Vstupné je 
jednotné v ceně 80,- Kč, kdy výtěžek zůstává danému kinu.

SPORT
 Dne 29.7.2017 od 9.00 – 16.00 hod. proběhne na fotbalovém hřišti „Letní pohár mužů v kopané“. 

Turnaje se zúčastní 4 týmy a to: Baník Vintířov, Spartak Chodov, Sokol Citice a Baník Královské Poříčí.
Občerstvení po dobu turnaje je zajištěno. Fanoušci kopané a zejména Baníku Vintířov jsou srdečně zváni.

Přejeme krásné prožití prázdnin a dovolené.




