Hlášení obecního rozhlasu
obce Vrané nad Vltavou
ze dne 10.9.2012

1.
Obec Vrané nad Vltavou Vás zve na šestý ročník Vranského posvícení, které se bude konat
v sobotu 29.září 2012 od 13 hodin za sokolovnou. Těšit se můžete na mnoho hudebních
skupin. Např. Krajánci, Marek Dusil, Cimpr Campr, Janek Ledecký, VosaNaVostro a další.
Také se můžete těšit na prodejní stánky s různým sortimentem, občerstvení, burčák z Moravy,
program pro děti, divadelní představení.
2.
Upozornění pro občany: zubní ordinace bude uzavřena z důvodu dovolené paní MUDr.
Kysilkové v době od 17.9. do 21.9.2012. Paní MUDr. Švestková nebude ordinovat v termínu
od 17. do 27.9.2012. Sestra bude přítomna. Paní MUDr. I. Šilhánková bude mít ve čtvrtek
13.9.2012 dovolenou. Sestra bude v ordinaci..
3.
Centrum ekologické výchovy Zvoneček Vás zve na jedinečnou akci: AŽ NA DNO, aneb
čtyřiadvacetihodinovka v běhu, chůzi či plazení. Akce vyjadřuje podporu a propagaci
nejlepšího a k přírodě šetrného způsobu dopravy. Koná se od pátku 14.září do soboty 15. září
2012 ve Vraném nad Vltavou / v areálu Mateřské školy/.
4.
Změna pracovní doby v dětském bazárku:
Pondělí – zavřeno
Úterý, středa, čtvrtek – 10.00 – 17.00 hodin
Pátek- zavřeno
Sobota – 14.00 – 17.00 hodin
5.
Pozvánka pro rodiče s dětmi od 1 roku do 3 let na cvičení se Žofkou, které se bude konat
každé úterý v sokolovně od 16 do 17 hodin. Začátek je 11.9.2012. Dále zveme rodiče s dětmi
od 1 roku na výtvarničení se skřítkem Ostružinkou každé pondělí ve Zvonečku od 9.30 do
11.00 hodin. Začátek je 17.9.2012.
6.
TJ Sokol Vrané nad Vltavou I. zve na pondělní cvičení dětí pro předškoláky a 1. stupeň ZŠ od
15 do 16 hodin a pro rodiče s dětmi od 1 roku od 16 do 17 hodin.
7.
Pošta ve Vraném nad Vltavou bude mít zkrácenou provozní dobu z důvodu nemoci v úterý,
čtvrtek a pátek od 8 do 11 hodin.
8.
Každé pondělí je prodej sudového vína z Čejkovic od 14 do 19 hodin vedle stánku
s pečivem.

