Hlášení obecního rozhlasu
obce Vrané nad Vltavou
ze dne 23.9.2013

1.
Zveme všechny občany na „Vranské posvícení „ 28.9.2013 od 13 hodin na ploše za
sokolovnou. K poslechu a k tanci Vám zahrají hudební skupiny: Týnečanka,
Mrakoplaš & Stráníci, Fluitje van een Cent, Motion Food Petra Jurkoviče, T4 ve složení Roman Dragoun, VLADIMÍR „Guma" KULHÁNEK, STANISLAV „Klásek" KUBEŠ,
MARTIN KOPŘIVA a na závěr vranská hudební skupina VosaNaVostro.
V průběhu celého odpoledne se můžete těšit na mnoho prodejních stánků, ve kterých
naleznete například: bižuterii, šperky z fima, hračky, staročeské pečivo, výrobky dětí ze ZŠ a
školní družiny, oblečení, okrasné květiny, cibuloviny jarních květin, atd.
V průběhu celé akce můžete ochutnat bohaté občerstvení, mezi které patří například burčák
z oblasti Kyjova.
Dále zde můžete navštívit divadelní stan skautů, řetízkový kolotoč nebo informační stánek
Centra ekologické výchovy Zvoneček.
2.
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.
3.
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 křižovatku 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.
4.
V ulici U Elektrárny v blízkosti Megafytu byly nalezeny klíče od auta. Bližší informace na
OÚ.
5.
Zveme Vás na festival Vejvodova Zbraslav. Koná se 27.9. – 29.9.2013 na Zbraslavském
náměstí. V pátek 27.9. od 17.00 hodin bude ve Vraném nad Vltavou koncert Dechového
orchestru ZUŚ Přeštice. Bližší informace o programu najdete na plakátech ve vývěskách.

