
OBECNÍ ÚŘAD VINTÍŘOV 
INFORMACE O DĚNÍ V OBCI V MĚSÍCI         

ČERVNU 2017 
INFORMACE Z RADNICE: 
 V pondělí 5.června 2017 od 16.00 hod. se koná v zasedací místnosti Obecního úřadu Vintířov veřejné 

zasedání Zastupitelstva obce Vintířov. Na programu jsou zařazeny tyto body: kontrola usnesení                

z minulých zasedání, činnost ZO a orgánů obce mezi zasedáními ZO, informace o průběhu investičních 
akcí pro rok 2017 a příprava akcí na další roky, informace o kulturních akcích na měsíce 6-10/2017, zpráva 
školských zařízení MŠ a ZŠ o průběhu školního roku 2016/17 a další. Srdečně Vás zveme na toto 
zasedání. 

 Upozorňujeme naše občany, že v pondělí  12.června 2017 bude přerušena dodávka elektrické energie 
v čase od 07.30 do 18.00 hodin. Důvodem tohoto přerušení je plánovaná odstávka. Toto přerušení se 

bude týkat domů na sídlišti, č.p. 181-183, mateřské školy a oblast od můstku k holobytům. Bližší informace 
jsou zveřejněny na internetové stránce www.vintirov.cz a vyvěšeno ČEZ v zasažených lokalitách.  

 Státní okresní archiv Sokolov se sídlem v Jindřichovicích Vás srdečně zve ve čtvrtek 8. června 2017           
u příležitosti Mezinárodního dne archivů na „Den otevřených dveří“. Komentované prohlídky budou 

probíhat od 10.00, 14.00 a 16.00 hod.  
 

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. Obdobný zájezd byl pro občany 
Vintířova pořádán již před dvaceti léty a zúčastnilo se ho téměř sto spokojených účastníků. 

 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. Cena zájezdu je 250,-Kč a přihlášky se     

přijímají od 14. června 2017 od 15:30 hodin 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. Prohlédneme si krásnou a zachovalou přírodu, historická města, četné památky           
a nadýcháme se čerstvého vzduchu. 
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 od 14. června 2017 od 15:30 hodin na našem obecním úřadě v kanceláři č. 6 u paní 

Pickové. 

 Zveme občany v sobotu 1. července 2017 do areálu TJ Baník Vintířov, kde se  uskuteční od 10.30 
hodin akce nazvaná „Vintířováci spolu aneb Setkání generací“. Naši fotbalisté“ stará garda“ se utkají 
s týmem Amfora klub Praha, za který hraje mnoho známých televizních osobností. Po celou dobu trvání 

„Setkání generací“ bude zajištěno občerstvení u místních podnikatelů a bude se podávat i gulášek z polní 
kuchyně. K tanci a poslechu bude hrát kapela Sympaťáci. Pro malé i velké návštěvníky, bude možnost se 
vyřádit na atrakcích. Srdečně zve TJ Baník Vintířov. 

 

 

SPORT: 
 Fotbal – 1.A třída muži 
          4.6.2017 od 14.00 hod. –   neděle      Habartov - Baník Vintířov   

 10.6.2017 od 10.30 hod. –   sobota      Ostrov „B“ - Baník Vintířov 
 17.6.2017 od 17.00 hod. –   sobota      Baník Vintířov - Hroznětín 

http://www.peklocertovina.cz/
http://www.vysocina-arena.cz/cz/
http://www.nove-hrady.cz/
http://www.amfora.cz/

