OBECNÍ ÚŘAD VINTÍŘOV
INFORMACE O DĚNÍ V OBCI V MĚSÍCI
ČERVENCI 2016
INFORMACE Z RADNICE:
 Místní knihovna bude v době od 2.července - 13.srpna 2016 mimo provoz z důvodu
dovolené.
 Taktéž Sportcentrum bude v době od 4. - 25.července 2016 z důvodu čerpání dovolené
uzavřeno.
 Z důvodů plánované dovolené bude ordinace praktického lékaře pro dospělé (v prostorách
hlavní vrátnice Sokolovské a.s.) MUDr. Jiřího Štefana, v některé dny uzavřena a to takto: dne
4.7.2016, zastupuje MUDr. Mestická Petra, Chodov, ul. Čapkova, nad bývalou lékárnou
Čtyřlístek, telefonní kontakt: 352 676 284, dne 5.7. – 6.7.2016 - státní svátek, dne 7.7. –
8.7.2016, zastupuje MUDr. Igazová Tereza, MUDr. Igaz Peter, Horní Slavkov, Nad Výtopnou
1010, telefonní kontakt: 352 668 484 a dne 18.7. – 19.7. – 20.7. – 21.7. – 22.7. 2016, zastupuje
MUDr. Baloun Vít, Nové Sedlo, ul. Masarykova 456, tel. kontakt: 777 486 014.
 Mateřská škola Vintířov bude v době od 18.července - 12.srpna 2016 mimo provoz z důvodu
dovolené. V té době bude mimo provoz i stravovací zařízení MŠ.

KULTURA:




V sobotu 16.7.2016 od 14.00 hodin proběhne tradiční vintířovský Rockfest 2016. Vše se
odehraje na fotbalovém hřišti za poštou u č.p. 72 tak, jak tomu bylo i v předešlých ročnících.
Hlavní kapelou pro letošní ročník je kapela Katapult. Jak je již zvykem, celý den obohatí svým
vystoupením různé regionální kapely jako jsou například Meat Mincer z Karlových Varů,
SpuntQane z Andělské hory, Pororoca z Ostrova, Paralive z Chodova, Liberate ze Sokolova.
Vstupné zůstává pro tento rok 150,- Kč v předprodeji a 200,- Kč na místě. V předprodeji lze
vstupenky zakoupit na Obecním úřadě Vintířov a v Infocentru Chodov od 1.7.2016. Děti do 150
cm v doprovodu platícího dospělého, držitelé průkazů TP, ZTP a ZTP/P mají tradičně vstup
zdarma. Bližší informace lze získat na http://rockfestival.cz/index.html.
Dne 23.9. do 25.9.2016 se uskuteční třídenní poznávací zájezd s lehkou turistikou na
Náchodsko. Náchodsko je členitá krajina lesů, luk, čistých bystřin a klidnějších říček,
pískovcových skal, roklí, ale i živých obcí a měst. Naši předkové nám zde zanechali nespočet
zajímavých památek, jako jsou starobylá města, renesanční zámky, kláštery, ale i technické
stavby, především pevnostní obranné systémy z různých dob naší historie. V zájezdu je zahrnut
výlet do Jaroměře-Josefova a prohlídka tamní podzemní pevnosti, výjezd do Dobrošova a do
polského Kudova Zdroje, turistický okruh v přírodní rezervaci Bludné skály, procházka po
Ratibořicích a Babiččině údolí, prohlídka zámku Náchod, Adršpachu a Nového Města nad Metují.
Přihlášky se odevzdávají v kanceláři č.6. Cena zájezdu je 1500,-Kč/osobu. Součástí ceny je
polopenze, ubytování, průvodcovské služby, vstupy a pojištění.

SPORT


Dne 30.7.2016 od 9.00 – 18.00 hod. proběhne na fotbalovém hřišti za č.p. 72 „Letní pohár
mužů v kopané“. Turnaje se zúčastní 4 týmy a to: Baník Vintířov, Spartak Chodov, Rotas
Rotava 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.

