Hlášení obecního rozhlasu
obce Vrané nad Vltavou
ze dne 9.9.2015

1.
Obec vyhlašuje výběrové řízení na nájemce obecního bytu č. 5 v č.p. 173.
Podrobnosti najdete na webových stránkách obce nebo na úřední desce.
2.
Upozornění pro občany : p. MUDr. Zuzana Kysilková bude mít od 21.9. do
25.9.2015 dovolenou. Zástup bude v Davli na zubním oddělení u p. MUDr.
Nekolové.
3.
Obec Vrané nad Vltavou realizuje Program na podporu výměny kotlů tzv.
Obecní kotlíkovou dotaci. Obec vyhlásila 20.8.2015 výzvu k podávání žádostí o
poskytnutí dotace z programu na podporu výměny kotlů. Cílem programu je
snížení znečištění ovzduší. Žádosti je možné podávat od 1.9. do 30.9.2015 do
17.00 hodin.
4.
Obec Vrané nad Vltavou zve občany na 9. ročník akce VRANSKÉ POSVÍCENÍ
v sobotu 26.9.2015 od 13 hodin na ploše za sokolovnou. Můžete se těšit na tyto
kapely : Dechový orchestr Junior, Mrakoplaš, Fluitje van een Cent, Ivan Hlas
Trio, Vladimír Mišík a ETC, VosaNaVostro a také na prodejní stánky s dárky,
pečivem a občerstvením.
5.
Od 11. do 13.9.2015 se bude konat akce Až na dno – čtyřiadvacetihodinovka
v běhu, chůzi či plazení, kterou pořádá CEV Zvoneček.
6.
CEV Zvoneček zve všechny občany na Farmářský trh v sobotu 19. září od 8 do
14 hodin na prostranství u bytového domu Rajčur.
7.
Sdružení Stará škola Vás zve na výstavu fotografií Jindřicha Štreity „Lidé
z Podlesí“. Slavnostní vernisáž za účasti autora a hudební vystoupení se
uskuteční v neděli 13.9.2015 v 16 hodin. Výstava potrvá do 11.10.2015.
8.
Příznivce pochodů zveme na 4. ročník regionálního turistického pochodu „
Keltskou stopou“. Start je v sobotu 12.9.2015 od 8 do 10 hodin v Dolních
Břežanech na hřišti.
9.
Sdružení Stará škola a Perla pořádají 12.9.2015 v 10 hodin výstavu o historii
zaniklé papírny, kino s dobovými dokumentárními filmy i seznámení se
současným stavem a využitím objektu. Od 14 do 17 hodin bude pro děti
připravena „papírenská dílna“. Večer se můžete těšit na koncert. Na tuto akci
naváže první přednáška z cyklu „Stará škola se stará o všechny“ 3.10.2015.

