Hlášení obecního rozhlasu
obce Vrané nad Vltavou
ze dne 15.10.2012
1.
Upozornění pro občany pošta ve Vraném nad Vltavou má změnu provozní doby z důvodu
nemoci v úterý, čtvrtek a pátek bude otevřeno do 11 hodin. V pondělí a středu beze změn.
2.
Každé pondělí můžete koupit sudové víno z Čejkovic od 14 do 19 hodin vedle stánku s pečivem.
3.
V pondělí 17.9.2012 zahájila 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.
4.
Česká pošta ve Vraném nad Vltavou hledá zaměstnance na roznos novin v ranních hodinách.
Rozsah práce 2-3 hodiny denně. Sazba za hodinu práce 53 – 56 Kč. Bližší informace na poště ve
Vraném nad Vltavou.
5.
TJ Sokol Vrané nad Vltavou zve školáky od 5. do 9. třídy na kroužek volejbalu vždy v pondělí
od 17.00 do 18.00 hodin v sokolovně.
6.
V sobotu 20. října 2012 od 10.00 do 12.30 hodin se uskuteční pátá vranská burza v sokolovně.
V pátek 19.října od 17.00 do 20.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 9.30 hodin můžete přinést
oblečení, sportovní potřeby, hračky, masky a další. V sobotu od 14.00 do 15.00 hodin bude
výdej. Vstupné 10,- Kč. Těší se na Vás maminky od malých sokolíků, pro které se použije
výtěžek ze vstupného.
7.
Seniorek v říjnu 2012 – ve středu 17.10.2012 se bude konat výlet, sraz v 15 hod. u zdravotního
střediska. Ve čtvrtek 25.10.2012 výlet na Vyšehrad. Odjezd z nádraží v 8.30 hodin.
8.
Pozvánka do divadla na sobotu 3.11.2012 – Divadlo Palace – přestavení „Bára a Klára“.
Odjezd autobusem od školy ve 13.30 hodin. Přihlášky a úhrada u p. Blanky Tomkové.
9.
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny z důvodu rekonstrukce vedení TS Skochovice - Zděná
směr ulice Ve Strouze /okolí č.p.49, 66, 98, 131, 251, 544/.Termín 16., 18., 22., 24.10. v čase od
8.30 do 15.30 hodin.
10.
Základní škola Vrané nad Vltavou intenzivně sbírá víčka od PET lahví, staré baterie a drobný
elektroodpad z domácností. Prosíme všechny občany, pokud některý z těchto odpadů mají, aby
ho průběžně předávali škole, která k tomuto účelu má ve svých prostorách umístěny speciální
kontejnery. Za sebraný odpad získá škola buď peníze, které použije na úhradu ročního poplatku
na adopci Keňánka Petera Chegeho nebo získá body, které může v elektronickém obchodě
proměnit v hodnotné pomůcky ( např. sportovní potřeby nebo GPS, …).

