Hlášení obecního rozhlasu
obce Vrané nad Vltavou
ze dne 16.9.2013
1.
Upozornění pro občany : 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 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.
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.
6.
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.
7.
U příležitosti dvacátého výročí Milenia naší obce se v místním kostele sv. Jiří uskuteční
v sobotu 21.9.2013 KONCERT RENEZANČNÍ A BAROKNÍ HUDBY. Písně tohoto
koncertu jsou vybrány z unikátně dochovaných dobových italských tisků z počátku
XVII.století, které si nechal císař Rudolf II. poslat z Itálie. Zazní v podání Petry Kohoutové –
mezzosoprán, doprovázet ji budou Rudolf Měřinský na loutnu a Pavel Polášek na šalmaj.
Začátek koncertu je v 17.00 hodin. Vstupné dobrovolné. V kostele bude vystaveno i několik
fotografií, připomínajících oslavy Milenia v roce 1993.
8.
ZŠ Vrané nad Vltavou a Ekotým školy zvou žáky, rodiče i veřejnost na 11. vycházku v rámci
projektu Poznáváme náš region v sobotu 21.9.2013. Sraz na nádraží v 8.50 hodin. Vlak
odjíždí do zastávky Kamenný Přívoz v 9.00 hodin. Trasa bude směr Žampach, bývalé mlýny,
rodný dům spisovatele Jana Morávka, štoly u Jílového. Odjezd z Jílového vlakem v 16.31
hodin. Délka trasy cca 7 km.
9.
CEV Zvoneček – Mateřské centrum Vás zve na Pohádkové výtvarničení vždy v pondělí od
9.30 do 11.00 hodin ve Zvonečku.

Dále na Cvičení pro rodiče s dětmi od 1 roku v úterý od 16.00 do 17.00 v sokolovně ve
Vraném nad Vltavou.
10.
Dnes ráno byly v ulici U Elektrárny v blízkosti Megafytu nalezeny klíče od auta. Bližší
informace na OÚ.

