
       
      OBECNÍ ÚŘAD VINTÍŘOV

INFORMACE O DĚNÍ V OBCI V MĚSÍCI        
ČERVENCI  2015

INFORMACE Z RADNICE:
 S ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů žádáme zákonné zástupce, 

jejichž děťátko se narodilo v obci Vintířov od 15.11.2014, ještě nebylo přivítáno, má trvalý pobyt v 
obci a máte zájem zúčastnit se vítání občánku v listopadu 2015, abyste  navštívili obecní 
úřad a tuto skutečnost nahlásili vyplněním formuláře obci. Toto opatření bude nutné učinit i pro 
všechny děti narození v budoucnu. 

 V době od 1.7. – 30.9. 2015 se bude provádět oprava okružní křižovatky Nové Sedlo-
Chranišov – Vintířov. Po dobu opravy, která je rozdělena na 3 etapy, bude v tomto místě provoz 
řízen světelnou signalizací. POZOR - mohou se tvořit kolony. 

 Ve dnech od 6.7. – 17.7.2015 proběhne v naší obci plánovaná odstávka teplé užitkové vody a 
tepla z horkovodu SU, pr. nást. a.s.. Toto období odstávky bude využito k potřebným opravám 
na potrubí, proběhne revize výměníkové stanice a bude opravena fasáda budovy.  

 Místní knihovna bude v době od 1.července - 16.srpna 2015 mimo provoz z důvodu 
dovolené. 

 Taktéž Sportcentrum bude v době od 7. - 22.července 2015 z důvodu čerpání dovolené
uzavřeno.

 Mateřská škola Vintířov bude v době od  13.července - 9.srpna 2015 mimo provoz z důvodu
dovolené. V té době bude mimo provoz i stravovací zařízení MŠ.

KULTURA:
 Dne 18.července od 14.00 hod. proběhne 2. ročník „JULY FESTu“ na fotbalovém hřišti. Přijďte 

se pobavit na odpoledne plné muziky a tanečních vystoupení.
 Zájezd občanů do oblasti „Jižních Čech“ ve dnech 26. – 28.září 2015. Poznáme kraj, který 

svou krásou překvapí každého návštěvníka. Hlavním programem zájezdu bude exkurze 
historickými památkami, starobylými městy a renezančními zámky.

sobota 26. září 2015 neděle 27. září 2015
6:45 – přistavení autobusu 9:30 – Lipno, Cesta korunami stromů
7:00 – odjezd z Vintířova 14:00 – Vítkův kámen                            
11:30 – České Budějovice, pol. přestávka          15:30 – Čertova stěna
14:30 – Český Krumlov, prohlídka zámku 17:00 – Vyšší Brod, ubytování
17:00 – Vyšší Brod, ubytování

pondělí 28. září 2015
10:00 – Vyšší Brod, prohlídka kláštera
12:30 – České Budějovice, polední přestávka
18:00 – návrat do Vintířova

Cena zájezdu činí 1.500,- Kč na účastníka. V ceně zájezdu je doprava, ubytování, polopenze, 
pojištění, průvodcovské služby a vstupné do navštívených objektů. Přihlášky podejte na 
Obecním úřadě Vintířov, kancelář č. 6, p. Picková.

 Rockfest Vintířov - akce proběhne tradičně na víceúčelovém travnatém hřišti v obci Vintířov v 
sobotu dne 22.8.2015 od 14:00. Letošní Rockfest je výjimečný tím, že hlavním hostem není nikdo 
jiný, než kapela Harlej, která v tomto roce nemá již žádné jiné vystoupení na Karlovarsku.
Můžete se také těšit na Noble Crops, punk-rockovou bandičku ATD z Benešova či na místní 
Pokračující závadu. Bližší informace informace budou průběžně doplněny.  http://rockfestival.cz/. 
Předprodej vstupenek bude zahájen 13.července na OÚ Vintířov a od 23.července ve 
Sportcentru Vintířov. Cena vstupenky v předprodeji 150,-Kč a na místě 200,-Kč.

Přejeme krásné prožití prázdnin a dovolené.
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