
            
  

OBECNÍ ÚŘAD VINTÍŘOV 
 INFORMACE O DĚNÍ V OBCI V MĚSÍCI 

ČERVNU 2015 

 
INFORMACE Z RADNICE: 
 Dne 22. června 2015 se od 16:00 hodin v zasedací místnosti OÚ ve Vintířově uskuteční 

zasedání Zastupitelstva obce Vintířov. Na programu jednání bude: činnost ZO a orgánů obce 
mezi zasedáními ZO, informace o průběhu investičních akcí pro rok 2015, příprava akcí na rok 
2016 a další roky, informace o kulturních akcích na měsíce 6-10/2015 a další. Srdečně zvou 
členové zastupitelstva obce. 

 Přerušení dodávky elektřiny dodavatelem ČEZ, a. s. dne 22. a 23. června od 7:30 do 16:30 
hod. v lokalitě u Liaz, č. p. 52, 53, 54, 105, 125, 118, 136, 44, 187, 99, 196, 186, 45, 147, 208, 
122, 146, 104, 209, 98, 20, 95, 94, 93, 92, 91, 19, 33, 60, 64 a 23. 

 Domácí práce, s. r. o. hledá brigádnice na ranní směny na pozici manipulační dělnice do 
výroby na lepení reklamních předmětů. Místo pracoviště: Loket nad Ohří, Tovární190/14.  
Kontakty: 352 669 391; info@domaci-prace.cz . 

 Domácí práce, s. r. o. hledá spolupracovníky na jednoduchou domácí práci s papírem a 
lepidlem, podmínkou je telefon a vlastní doprava. Kontakty:  352 675 270;  SMS: 602 103 397; 
info@domaci-prace.cz; www.domaci-prace.cz . 
 

KULTURA: 
 Dne 30. května 2015 od 16.00 hod. se v obci uskuteční „Dětské odpoledne s hasiči“.   Akce 

proběhne před hasičskou zbrojnicí a v parku před ní. Na programu budou dětské soutěže,  
diskotéka a kácení máje. A při vydařeném počasí i hasičská pěna (vstup na vlastní nebezpečí). 
Pro každého účastníka soutěží je připraveno občerstvení v podobě vuřtu a malinovky. Akci 
zajišťuje Hasičský sbor Vintířov a Obec Vintířov. Jste srdečně zváni. 

 V sobotu 6.června 2015 proběhne v naší obci akce pro děti „Pohádková stezka - Krok za 
krokem s Večerníčkem“. Začátek a zápis proběhne v lesoparku od 16 hodin. Vstupenky na tuto 
akci si zajistěte předem u paní tajemnice Pickové, paní učitelky Kotové z MŠ a u paní učitelky 
Šimkové ze ZŠ. Vstupenky budou k dispozici od 1.června 2015.Těším se na Vás děti. 

 Na 20. června je připraven zájezd „ZOO Dvůr Králové“. Výlet občanů Vintířova do jedné z 
nejznámějších a nejkrásnějších zoologických zahrad u nás. Nachází se zde největší kolekce 
afrických zvířat v Evropě. Odjezd z Vintířova je v 6,00 hod. a návrat ve 20,00 hod.  

 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 
 6:15 – přistavení autobusu    9:30 – Lipno, Cesta korunami stromů 
 7:00 – odjezd z Vintířova    14:00 – Vítkův kámen  
 11:30 – České Budějovice, polední 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 na Obecním úřadě 

Vintířov, kancelář č. 6, p. Picková, od 15. června 2015 od 15:30 hod. 

SPORT: 
 Fotbal – I. A třída 
sobota   30. 5. 2015 od 17:00 hod. Aš - Vintířov 
sobota      6. 6. 2015 od 17:00 hod. Vintířov – Lipová 
sobota    13. 6. 2015 od 17:00 hod. Skalná – Vintířov 
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