Hlášení obecního rozhlasu
obce Vrané nad Vltavou
ze dne 9.9. 2013

1.
Upozornění pro občany : Od 9.9.2013 do 20.9.2013 má praktická lékařka
MUDr. Ladislava Švestková dovolenou. Sestra bude přítomna. Od 16.9.2013 do
20.9.2013 bude mít dovolenou zubní lékařka MUDr. Zuzana Kysilková.
2.
Zveme všechny občany na „Vranské posvícení „ 28.9.2013 od 13 hodin na ploše
za sokolovnou.
3.
Vzhledem k čerpání dovolené bude omezena otevírací doba na poště ve Vraném
nad Vltavou v termínu od 9.9. do 13.9. a od 23.9. do 27.9.2013 takto:
pondělí, úterý, čtvrtek a pátek od 8 do 11 hodin a od 13 do 15 hodin, ve středu
od 8 do 11 hodin a od 14 do 16 hodin.
4.
Z důvodu plánovaného rozšíření Březovské ulice bude v termínu od 16.9.2013
do 1.11.2013 přechodně upraven provoz na komunikaci v úseku od retardéru
před bytovým domem v Březovské 314 až po konec žulových kostek pod
křižovatkou s ulicí Ke Statku. Provoz nákladních vozů bude obousměrně
zakázán a odkloněn. Osobní automobily budou jezdit pouze jedním směrem a to
dolů. Provoz nahoru bude pro osobní auta zakázán.
5.
Powerjóga v sokolovně pod vedením p. Jany Neumanové začíná ve čtvrtek
12.9.2013 od 19.00 hodin.
6.
Občanské sdružení Stará škola Vrané nad Vltavou Vás zve na dobročinnou akci
22.9.2013 TEPLO PRO STAROU ŠKOLU. Zahájení akce je ve 14.00 hodin.
Uvidíte vernisáž fotografií Václava Kafky, stínové divadlo žáků VO ZUŠ,
koncert skupiny Deneb. Bude otevřena zahradní kavárna s občerstvením, skauti
a organizace Military Game se postarají o hry pro děti. Zakoupením občerstvení
přispějete na provoz školy.
7.
Žáci výtvarného oboru ZUŠ Vrané nad Vltavou Vás srdečně zvou na výstavu
16.9.2013 v galerii Papírna. Slavnostní vernisáž se koná v 16.00 hodin. Výstava
bude otevřena 16.9.- 18.9.2013 od 16.00 do 19.00 hodin.
8.
CEV Zvoneček Vás zve na 16.ročník akce AŽ NA DNO
čtyřiadvacetihodinovka v běhu, chůzi či plazení v termínu 13.9. – 15.9.2013.
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