Hlášení obecního rozhlasu
obce Vrané nad Vltavou
ze dne 21.11.2012

1.
Obecní úřad Vrané nad Vltavou Vás srdečně zve na ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMEČKU první adventní neděli 2.12.2012 od 14 hodin. Přijďte strávit příjemné
odpoledne a načerpat vánoční atmosféru.
2.
Každé pondělí můžete koupit sudové víno z Čejkovic od 14 do 19 hodin vedle stánku
s pečivem.
3.
Základní škola ve Vraném 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 má k tomuto účelu 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,…).
4.
Seniorek vyhlašuje sbírku použitého ošacení 28.11.2012 v klubu na Obecním úřadě.
Dopoledne od 9 do 11 hodin a odpoledne od 15 do 17 hodin. Přinést můžete oblečení,
lůžkoviny, záclony, hračky a jiné. Seniorek děkuje za Vaši pomoc.
5.
Upozornění pro občany – z důvodu personální neobsazenosti bude zkrácena provozní doba
na poště ve Vraném v termínu od 19.11. do 23.11.2012 následovně: pondělí a středa beze
změn. V úterý, čtvrtek a pátek od 8 do 11 hodin.
6.
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 22.11.2012 od 7 do 12 hodin bude vypnuta TS a
okolí Březová - Nad Vraným. Dále také 22.11.2012 od 11.00 do 16.00 hodin bude vypnuta
celá TS a okolí v ulicích Rovná, Dlouhá, Sluneční, Ve Strouze, Zahradní, Polní, V Ouvozcích,
V Mýtech. Jedná se pouze o nové připojení.
7.
CEV Zvoneček Vás zve na cestopisnou besedu o cestě na SRÍ LANKU 4.12.2012 v 18.30
hodin. Vyprávět bude rodina Šilhánkova.
8.
Zveme Vás do kostela sv. Jiří na koncert, který se uskuteční tuto sobotu 24.11.2012 od 18
hodin u příležitosti svátku sv. Cecilie, patronky muzikantů. Účinkovat bude DUO
SEMPLICE. Vstupné dobrovolné ve prospěch plánované opravy varhan.
9.
Fotky z vítání občánků jsou připraveny k vyzvednutí v pokladně OÚ.
10.
Upozornění pro občany: svoz bioodpadu naposledy proběhne v sobotu 1.12.2012

