Hlášení obecního rozhlasu
obce Vrané nad Vltavou
ze dne 3.6..2013

1.
Železniční doprava na trati č. 210 je zrušena. Do Vraného nad Vltavou bude po dobu uzavírky
trati jezdit linkový autobus číslo 331. Bude jezdit podle jízdního řádu této trati. Z Prahy
pojede z Kačerova do Dolních Břežan, Zvole. Zde se řidič zeptá, zda někdo jede do Vraného a
pokud ne, pojede přímo do Okrouhla. Do Prahy pojede autobus z Jílového, dojede do Zvole,
sjede do Vraného a vrací se zpět na trať směr Kačerov. Zastávka autobusu bude před základní
školou. Společnost ROPID upozorňuje, že jízdní řády se z důvodu mimořádné situace
pravděpodobně nebudou dodržovat a doba dojezdu do Vraného se dá odhadnou pouze
orientačně. Jízdní řád naleznete na našich webových stránkách nebo ho získáte na obecním
úřadě.
2.
Seniorek Vás zve: ve středu 5.6.2013 na setkání v klubu od 15.00 hodin, dále na výlet na
Berounsko v pátek 14.června 2013. Navštívíte Chrustenice – výroba mýdla, Křivoklát,
Medvědárium, Koněpruské jeskyně, Ameriku. Přihlášky a úhrada u paní Blanky Tomkové.
Ve středu 19.6.2013 vycházka, sraz v 15.00 hodin u zdravotního střediska a ve středu
26.6.2013 setkání u Marušky, sraz v 15.00 hodin u pošty.
3.
Tělocvičná jednota Sokol Vrané nad Vltavou I. Vás srdečně zve na 8. ročník Volejbalových
slavností, které se konají v sobotu 8. června na hřišti u sokolovny a to od rána až do večerních
hodin. Těšit se můžete na volejbalový turnaj, doprovodnou hudbu, atrakce pro děti
doprovodný program, bohaté občerstvení v podobě například grilovaného prasátka a
vranského guláše.
Dále Vás zveme na hudební a taneční zábavu, která se uskuteční taktéž v sobotu 8. června od
19 hodin na ploše u sokolovny. K poslechu a k tanci hraje hudební skupina FLÁM.
Přijďte mezi nás.
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4.
Prodej sudového vína z Čejkovic každé pondělí od 14 do 18.45 hodin vedle stánku s pečivem.
5.
V úterý 4.6.2013 bude přerušena dodávka elektřiny od 9 do 15 hodin v ulici Vltavská okolí
č.p. 749 – proti hasičárně.
6.
MUDr. Švestková bude mít od 10. do 14.6.2013 dovolenou. Sestra bude přítomna.

