Hlášení obecního rozhlasu
obce Vrané nad Vltavou
ze dne 10.11. 2014

1.
Seniorek vyhlašuje sbírku pro Diakonii Broumov ve středu 19. listopadu 2014.
Ošacení, ručníky, ložní, deky a další věci můžete přinést do klubu seniorek
v OÚ dopoledne od 9 do 11 hodin a odpoledne od 15 do 17 hodin.
2.
V pátek 14. listopadu od 8 do 11 hodin bude přerušena dodávka elektřiny v ulici
V Dolích. Dále v úterý 2. prosince bude probíhat oprava na vedení a nepůjde
elektřina v ulici K Zastávce ve Skochovicích od 8 do 14 hodin.
3.
Upozorňujeme občany na změnu adresy Úřadu práce pro Prahu – západ. Od 1.
prosince 2014 bude v ulici Dobrovského, Praha 7 – Letná.
4.
Občanské sdružení Stará škola Vás srdečně zve na výstavu světelných objektů
Jany Hejdové a žáků ZUŠ, ZŠ, MŠ a Miniškolky U rybek 11. listopadu v 17
hodin.
5.
Vranští skauti zvou všechny 11. listopadu na lampionový průvod. Sraz bude u
školy v 17 hodin. Martinské dělení vezměte s sebou.
6.
Potraviny EDEN vedle pošty mají od listopadu prodlouženou provozní dobu od
pondělí do pátku vždy od 7 do 19 hodin a v sobotu od 7 do 12 hodin.
7.
Zveme Vás na kurz výroby adventních věnců 27. a 28. listopadu v 19 hodin do
Zvonečku v areálu MŠ. Bližší informace najdete na vývěskách OÚ.
8.
V úterý 11.11. a 18.11. nebude ordinovat MUDr. I. Šilhánková. Od 10 do 15
hodin bude přítomna sestra. V akutních případech je domluven zástup u MUDr.
Novákové v Dolních Břežanech.
9.
Na odpadovém dvoře je změna otevírací doby od pondělí 10.11. do 31.3.2015
v pondělí až pátek od 15 do 17 hodin a v sobotu od 10 do 12 a od 14 do 17
hodin.
10.
Sudové víno z Čejkovic a masné výrobky můžete i dnes koupit v pojízdných
prodejnách v Nádražní ulici.

