Hlášení obecního rozhlasu
obce Vrané nad Vltavou
ze dne 7.10.2015

1.
MUDr. Ladislava Švestková má do 9.10.2015 dovolenou. Zdravotní sestra
nebude přítomna. Zástup u MUDr. Halouskové v poliklinice Zbraslav.
Ve čtvrtek 8. a v pátek 9.10.2015 nebude MUDr. Z. Kysilková ordinovat. Zástup
bude na Zbraslavi MUDr. Mazurová.
2.
TJ Sokol Vrané nad Vltavou I. zve občany na 22. ročník „Běhu do schodů“
v sobotu 10.října 2015. Zápis účastníků bude od 9 do 9.45 hodin a start v 10
hodin.
3.
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 15.10.2015 od 8 do 14 hodin v těchto
ulicích : Spojovací, Sluneční, Polní, Nad Schody, Na Chrástech, Luční, Dlouhá,
Nad Jezerem a Na Vršku.
4.
V sobotu 10. října od 8 do 11 hodin se uskuteční jedenáctá vranská burza
v sokolovně. Příjem věcí bude v pátek 9.10. od 17 do 21 hodin. Výtěžek ze
vstupného bude použit pro malé sokolíky.
5.
Upozornění pro občany : oznamujeme přerušení dodávky vody v sobotu 10.
října od 9 do 17 hodin z důvodu prací na vodovodním řádu. Náhradní
zásobování bude zajištěno v ulici Oblouková u zdravotního střediska.
6.
Seniorek Vás zve na výlet „Putování za Kelty“ ve středu 14. října, odjezd
autobusem č. 331 v 15.08 hodin od vranské školy. Dále vyhlašuje sbírku
použitého ošacení, hraček, látek, lůžkovin a dalších věcí pro Diakonii Broumov.
Sbírka se uskuteční ve středu 21. října od 9 do 11 a od 15 do 17 hodin v klubu
Seniorek v obecním úřadě.
7.
Zveme Vás na akci z cyklu WRANÉ STŘEDOWĚKÉ – aneb Husité v krajině
Wranské v neděli 11.10.2015. Sraz v 10 hodin na nádraží. Od 10 do 13 hodin
bude komentovaná vycházka k zaniklé středověké obci Hřibov a pozůstatkům
gotického hradu na Homoli. Od 13 do 15 hodin uvidíte ve staré škole ukázky
středověkých řemesel a od 15 hodin se bude konat přednáška archeologa Mgr.
J. Viznera.

