OBECNÍ ÚŘAD VINTÍŘOV
INFORMACE O DĚNÍ V OBCI V MĚSÍCI
ČERVNU 2016
INFORMACE Z RADNICE:
 Ve středu 1.6.2016 se naplno rozjede




dlouho plánovaná a očekávaná oprava mostu přes bývalé pasovky
Sokolovské úhelné, právní nástupce, a. s., který spojuje naší obec Vintířov a obec Lomnici. V době
rekonstrukce mostu č.1812-6 Vintířov, který bude zcela zbourán a na jeho místě vyroste zcela nový takzvaně
jednopólový most, bude osobní doprava zcela odkloněna. Oprava mostu bude trvat 4 měsíce. Od 1.6. do
15.6.2016 budou probíhat přípravné práce a bude částečná uzavírka komunikace a od 15.6.2016 do
30.10.2016 bude úplná uzavírka komunikace a bude probíhat demolice a stavba mostu. Po dobu úplné
uzavírky budou moci tímto místem projíždět, po objízdné komunikaci, pouze vozidla IZS (integrovaný
záchranný systém), autobusy veřejné dopravy, vozidla stavby, nákladní doprava společnosti Sokolovská
uhelná, právní nástupce, a.s., osobní doprava na povolení Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s. a
vozidla Údržby silnic Karlovarského kraje, a.s.. V době uzavírky, mohou majitelé dálničních známek využít
cestu po nedaleké rychlostní silnici R 6, motoristé bez dálniční známky se mohou rozhodnout a využít cesty
přes obec Vřesová směr Nivy, Boučí, Sokolov a nebo cestu přes Královské Poříčí.
Při příležitosti Mezinárodního dne archivů, pořádá státní okresní archiv Sokolov se sídlem v Jindřichovicích
den otevřených dveří a to ve čtvrtek 9. června 2016. Komentované prohlídky se budou zahajovat v časech
10.00, 14.00 a 16.00 hodin. Vstup do zámeckého parku je po celý den.
Zastupitelstvo obce Vintířov na svém zasedání dne 11.4.2016 projednalo a schválilo nové zásady, které
bude potřeba nově splnit v případě, že se bude chtít občan účastnit zájezdů pořádaných obcí. Žadatel musí
být osoba starší 18 let a s trvalým pobytem v obci. Jeden žadatel může nahlásit, sám sebe a 1
dospělou osobu, nebo 2 dospělé osoby, druhá z dospělých osob nemusí mít trvalý pobyt. Na každou z
dospělých osob lze nahlásit maximálně 2 osoby mladší 18 let a tyto osoby nemusí mít trvalý pobyt v obci.
Každý dospělý účastník zájezdu musí mít vyplněnou přihlášku na zájezd se souhlasem s
užívání osobních dat pro potřeby zájezdu. Na dané přihlášce může mít zahrnuty max. dvě děti, u
kterých je zákonným zástupcem, pro ostatní účastníky (včetně dětí) musí být vyplněna samostatná přihláška.
Podmínky z bodu č. 2, žadatel musí být osoba starší 18 let a s trvalým pobytem v obci se nepoužije
na zaměstnance obecního úřadu a příspěvkových organizací (MŠ, ZŠ). Žadatelé o zájezd se nahlašují
závazně. Nebudou-li se moci zájezdu zúčastnit, mají povinnost tuto skutečnost nahlásit na obecní úřad.
Pokud
bude
možno
najít
náhradu
z
řad
náhradníků,
evidovaných obecním úřadem, bude vrácen účastnický poplatek. Pokud tato možnost nebude,
účastnický poplatek se nevrací a místo je stornováno. V případě, že dojde před
samotným odjezdem k nenadálé události, která brání v účasti, tato situace se řeší individuálně s
obecním úřadem. Podmínkou k přihlášení se k zájezdu je, vyplnění přihlášky, jejíž součástí je souhlas
nakládáním s osobními údaji pro účely zájezdů obce. Tyto údaje jsou potřebné pro zajištění pojištění a
ostatních záležitostí spojených s pořádáním zájezdu. V případě nenaplnění kapacity zájezdu
nebo doplnění zájezdu náhradníky se nebude uplatňovat bod č. 2.

KULTURA:
 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 od 15. června od 15:30, v kanceláři č.6 u p. Pickové.
Na 4.června 2016 je připraven zájezd „ZOO Plzeň“. Zájezd je především pro děti k příležitosti Dne dětí.
Hlavním bodem výletu bude návštěva místní zoologické a botanické zahrady. ZOO Plzeň v posledních létech
prošla velkou proměnou a výstavbou nových pavilonů se stala jedním z nejmodernějších zařízení tohoto
druhu v republice. Vystavovaná zvířata jsou umístěna ve volném prostoru a pokud možno v prostředí, které
co nejvíce připomíná jejich původní. Součástí ZOO je též Dinopark, velmi oblíbený mezi mladými návštěvníky.
V odpoledních hodinách navštívíme historické podzemí, které neodmyslitelně patří k dějinám i současnosti
města. Projdeme labyrintem chodeb, sklepů a studní, který byl pod městem budován od 14. století. Současně
se dozvíme, proč vznikl a jak byl v průběhu století využíván. Přihlášky, dle nových pravidel pro přijímání
přihlášek na zájezdy se přijímají od 4. května 2015 od 15.30 hod. Do ZOO budou vypraveny dva autobusy.

SPORT:
 Fotbal – 1.A třída muži
4.6.2016 od 17.00 hod. – sobota
11.6.2016 od 17.00 hod. – sobota
18.6.2016 od 17.00 hod. – sobota

Aš - Baník Vintířov
Baník Vintířov - Františkovy lázně
Žlutice – Baník Vintířov

