Hlášení obecního rozhlasu
obce Vrané nad Vltavou
ze dne 17.9.2012

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. Krajánky, Marka Dusila, Cimpr Campr, Janka Ledeckého, VosuNaVostro 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.
3.
Změna pracovní doby v dětském bazárku:
Pondělí – zavřeno
Úterý, středa, čtvrtek – 10.00 – 17.00 hodin
Pátek- zavřeno
Sobota – 14.00 – 17.00 hodin
4.
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. 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.
5.
TJ Sokol Vrané nad Vltavou 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.
6.
Pošta ve Vraném nad Vltavou bude mít zkrácenou provozní dobu z důvodu nemoci v úterý, čtvrtek
a pátek od 8 do 11 hodin.
7.
Každé pondělí můžete koupit sudové víno z Čejkovic od 14 do 19 hodin vedle stánku s pečivem.
8.
V pondělí 17.9.2012 zahajuje firma OVO-IMONT Brno výkup padaných jablek. Bude probíhat ve
Vraném nad Vltavou v bývalém areálu papíren od pondělí do soboty od 13 do 17 hodin. Sběrači
dostanou 2,- Kč za 1 kilogram padaných jablek.

