Hlášení obecního rozhlasu
obce Vrané nad Vltavou
ze dne 18.12. 2013
1.
Upozornění pro občany:
- v pondělí 23.12. a 30.12.2013 bude uzavřen Obecní úřad
- 23., 27., 30. a 31.12.2013 bude uzavřen odpadový dvůr
- přívoz od 23.12.2013 bude jezdit opět do 18.45 hodin
- Místní knihovna ve Vraném nad Vlt. nebude otevřena v úterý 31.12.2013
2.
ZŠ Vrané nad Vltavou se zapojila do IV. ročníku kampaně
Recyklohraní ve spolupráci se společností Asekol. Cílem
opětovného využití a recyklace mobilních telefonů. Vážení
v tomto sběru. Staré nebo nefunkční mobily můžete předávat
ledna 2014.

„Věnuj mobil“, který pořádá
projektu je podpora sběru,
občané, podpořte naši školu
škole během prosince 2013 a

3.
Sdružení Stará škola Vás zve na výstavu kreseb a olejů pana Antonína Anděla, která bude
končit 20.12.2013.
4.
Každé pondělí od 13.30 do 18.30 hodin můžete znovu koupit sudové víno z Čejkovic vedle
stánku s pečivem.
5.
Elektro NOEL si dovoluje oznámit svým zákazníkům, že 10.12. 2013 bylo 20. výročí otevření
prodejny. Provozovna servisu i prodejna je stále v provozu dle provozní doby. Přijďte si
koupit Vánoční dárky za internetové ceny.
Elektro NOEL Jarka a Standa Novotných.
6.
Zveme všechny občany na oslavu letošních Vánoc do kostela sv.Jiří ve Vraném:
- 24.12.2013 – na Štědrý večer ve 23 hodin bude půlnoční bohoslužba slova se zpěvem
vánočních písní jak v podání Sboru sv. Jiří, tak i společně se všemi přítomnými. Ve
22.45 zazní vánoční melodie i z věže kostela v podání místních hudebníků pánů
Milana Kotěborského, Petra Kubce a Jana Vošahlíka.
- 26.12.2013 – na sv. Štěpána v 17 hodin se bude konat tradiční Vánoční koncert Sboru
sv.Jiří, tentokrát s netradičním překvapením. I při této příležitosti si budete moci
zapívat koledy s námi.
Klidné a radostné prožití vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku 2014 přeje Sbor sv.
Jiří.
7.
Od 19.12.2013 do 2.1.2014 bude zavřena zubní ordinace. Zástup vyvěšen na dveřích
ordinace.

