Hlášení obecního rozhlasu
obce Vrané nad Vltavou
ze dne 9.10. 2013

1.
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.
2.
Upozornění pro občany: Mudr. Švestková nebude ordinovat ve čtvrtek 10.10.,
v pátek 11.10. a v úterý 15.10.2013. Bude i se sestrou na semináři. V pondělí
14.10.2013 nebude ordinovat MUDr. I. Šilhánková a sestra Machutová z důvodu
účasti na odborném semináři. Ordinace pro nemocné bude od 15.30 do 17.00
hodin. Preventivní kontroly jsou zrušeny.
3.
19. října 2013 bude ve vranské sokolovně SEDMÁ VRANSKÁ BURZA.
V pátek 18.10.2013 od 17.00 do 20.00 hodin a v sobotu 19.10. od 8.00 do 9.30
hodin můžete přinést oblečení, boty, masky, kočárky, autosedačky, potřeby pro
děti do školy, hračky atd.. Prodej věcí bude v sobotu od 10.00 do 12.30 hodin.
Vstupné 10,- Kč. Výtěžek ze vstupného bude použit pro malé sokolíky.
4.
Pozvánka Seniorku na říjen :
Ve středu 16.10.2013 Vás Seniorek zve na vycházku „Jak známe svou obec“,
sraz v 15.00 hodin u prodejny potravin v Dlouhé ulici.
Ve středu 30.10.2013 Vás Seniorek srdečně zve na výlet do Šestajovic do
svíčkárny, dále do Libně firma Cikas a muzeum mašinek. Odjezd od školy
v 8.00 hodin. Cena výletu / autobus a vstup/ 200,- Kč. Přihlášky a úhrada u paní
Blanky Tomkové.
5.
TJ SOKOL Vrané nad Vltavou I. Vás srdečně zve v sobotu 12.10.2013 na
20. ročník BĚHU DO SCHODŮ. Zápis účastníků bude od 9.00 do 9.45 hodin.
Start je v 10.00 hodin.
6.
CEV Zvoneček Vás srdečně zve na cestopisnou besedu rodiny Šilhánkovy o
Malajsii. Cestopisná beseda se koná v úterý 5.11.2013 v 18:30.

