OBECNÍ ÚŘAD VINTÍŘOV
INFORMACE O DĚNÍ V OBCI V MĚSÍCI
ČERVNU 2019
INFORMACE Z RADNICE:
❖ V pondělí 24.června 2019 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
2019 a příprava akcí na další roky, informace o kulturních akcích na měsíce 7-10/2019, valná hromada
Vintířovské teplárenské a majetkové s.r.o., zpráva školských zařízení MŠ a ZŠ o průběhu školního roku
2018/19 a další. Srdečně Vás zveme na toto zasedání.
Vzhledem k postupu sanačních prací na lokalitě skládky těžkých dehtových kalů Stará Chodovská je možná
zvýšená pachová postižitelnost i ve větší vzdálenosti od Vřesové. Sanační práce odkrývají stále větší
plochu, kde může zejména při teplejším počasí docházet k uvolňování zapáchajících látek.
Státní okresní archiv Sokolov se sídlem v Jindřichovicích Vás srdečně zve ve čtvrtek 6. června 2019, u
příležitosti Mezinárodního dne archivů, na „Den otevřených dveří“. Komentované prohlídky proběhnou
v 10.00, 14.00 a 16.00 hod. Vstup do zámeckého parku po celý den.
Odstávka tepla a teplé užitkové vody v obci Vintířov proběhne ve dnech 8.-18.července 2019.
Místní knihovna bude v době do 11.-22. června 2019 mimo provoz z technických důvodů.

KULTURA:
❖ Dne 22. června

❖
❖

❖

2019 se od 12.30 do 15.30 hodin uskuteční na spodním tréninkovém hřišti akce Hurá
prázdniny, dětský den. Akce připravená pro děti, včetně skákacích hradů, skluzavek, malovaní na obličej a
odměn za splněné úkoly. Přijďte se pobavit a přivítat prázdniny. Předprodej vstupenek bude v ZŠ u paní
Šimkové, MŠ a na OÚ v kanceláři č.6 od 10.června 2019. Cena vstupenky je 20 Kč.
V neděli 16. června 2019 Vás srdečně zveme na návštěvu zábavného parku Belantis, který se nachází
nedaleko Lipska ve Spolkové republice Německo. Je zde spousta atrakcí jak pro děti, tak pro dospělé. Odjezd
z Vintířova v 7.00 hod, plánovaný návrat kolem 20.00 hod.
Nenechte si ujít příležitost, kdy v pondělí 21. října 2019 od 18.00 hodin v kulturním sálu restaurace „U
Kahanu“ bude pan Dan Přibáň vyprávět o náročné cestě, kterou muži s trabanty zvládli při jejich Velké
cestě z Asie domů. Použitá vozidla: 2 TRABANTI, 1 MALUCH, 1 JAWA. Celkem ujeto kilometrů: 25.000 km
z Asie až domů. Co o tom říká Dan Přibáň: „Ale to by to nebyl žlutý cirkus, aby to bylo jednoduché. Bangkok
se stal místem, kde se kolo žlutého Trabanta asi nikdy neotočí. Zatímco v roce 2015 bylo Thajsko pro
zahraniční auta rájem, o dva roky později se z něho stalo byrokratické peklo, kde se za vjezd po vlastní ose
platí tisíce dolarů. A tak jsme si řekli, že se nenecháme okrádat a rozhodli splnit si svůj dávný sen – Indii.
Startujeme ze stejné rovnoběžky, ale protějšího břehu Bengálského zálivu – z jižní Indie na sever. Chceme
znovu dojet do uzbeckého Samarkandu, nejvýhodnějšího bodu naší první cesty. Jakmile se tam dostaneme,
objeli jsme Trabantem svět, a pak už v našich starých stopách domů“. Předprodej vstupenek na přednášku
je zahájen dne 12.června od 15.30 hod. na Obecním úřadě Vintířov, kancelář č.6. Cena vstupenky 50 Kč.
V termínu 4.-6.října 2019, (pátek – neděle) se uskuteční třídenní poznávací zájezd na Šumavu. Naším
cílem bude hotel Annín, kde se ubytujeme. Cestou na zájezd se stavíme na exkurzi ve výrobně Bohemia
sektu s ochutnávkou ve Starém Plzenci. Podíváme se do Klatov do Katakomb a do Barokní lékárny U Bílého
jednorožce. Na Šumavě navštívíme Čeňkovu pilu, Modravu s místním pivovarem a ochutnávkou a Srní
s expozicí vlků. Cestou zpět navštívíme hrad Rabí a zámek Blatná. V ceně zájezdu je polopenze, ubytování,
průvodcovské služby, a vstupy do objektů památek. Cena zájezdu je 1.500 Kč na osobu a musí být uhrazena
při odevzdání přihlášky. Přihlášky se přijímají od 12. června 2019 od 15:30 hodin na našem obecním úřadě
v kanceláři č. 6.

SPORT:
❖ Srdečně Vás zveme na „Sešívané odpoledne“, jedná se o přátelské exhibiční utkání mezi starou gardou TJ
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❖

Baník Vintířov a internacionály SK Slávia Praha, které se uskuteční dne 15. června 2019 od 14.00 hodin
do 20.00 hodin. Vstupné 50 Kč bude poskytnuto na charitativní účely. Samotné utkání se odehraje od
16. hodin, ale již od 14 hodin se budete moci občerstvit u stánků místních podnikatelů.
Fotbal
I. A Třída - Jaro 2019
OPSP - Jaro 2019

24. 1. 6.

SO 17:00

B. Vintířov - Slavia K. Vary "B"

24. 2. 6.

NE 11:00

Sokol Citice - B. Vintířov

25. 9. 6.
15.
26.
6.

NE 15:00

Sokol Drmoul - B. Vintířov

PÁ 17:30

B. Vintířov - Dynamo Krajková

SO 17:00

B. Vintířov - Dolní Rychnov

25. 7. 6.
15.
26.
6.

SO 10:00

FK Loket - B. Vintířov

