Hlášení obecního rozhlasu
obce Vrané nad Vltavou
ze dne 6.6.2016

1.
Seniorek Vás zve ve středu 15.6.2016 na výlet autobusem na Oleško do
Japonské zahrady. Odjezd od nádraží v 8.33 a od školy v 8.35 hodin.
2.
Zveme Vás na akci „Vrané tančí na vinyly“ 18.6.2016 od 17 do 22 hodin před
nádražím ve Vraném. Vstup volný.
3.
Obec Vrané nad Vltavou vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o poskytnutí
dotace z programu na podporu výměny kotlů. Žádosti je možné podávat do
30.6.2016.
4.
Vranská lékárna bude mít dovolenou od 3.6. do 10.6.2016.
5.
Praktická lékařka MUDr. Ladislava Švestková bude mít dovolenou od 6.
do 10.6.2016. Zástup je u MUDr. Halouskové v Poliklinice Zbraslav.
Ordinační hodiny v pondělí, čtvrtek a pátek jsou od 8 do 12 hodin a
v úterý a středu od 13 do 17 hodin.
6.
Dětská lékařka MUDr. Ingrid Šilhánková nebude ordinovat v termínu od
3.6. do 12.6.2016, sestra bude přítomna. Zástup je domluven u MUDr.
Novákové v Dolních Břežanech.
7.
TJ Sokol Vrané nad Vltavou Vás srdečně zve na Volejbalové slavnosti
11. června od 9 hodin na hřišti za sokolovnou. Přijďte si užít příjemný
den plný atraktivního programu, občerstvení a od 21 hodin v autokině
film Šakalí léta.
8.
Zveme Vás v úterý 7.6.2016 od 17 hodin do sokolovny na loutkové
divadlo Marionet vhodné pro děti i dospělé na představení Cesta kolem
světa.
9.
CEV Zvoneček srdečně zve občany na Farmářský trh v sobotu
18.6.2016 od 8 do 14 hodin na prostranství vedle bytového domu Rajčur.
10.
Upozorňujeme občany na přerušení dodávky elektřiny 16.6.2016 od 7.30
do 18.30 v ulici U Elektrárny v blízkosti fotbalového hřiště.
11.
Zveme Vás na Country vandr pod mostem v pátek 17. od 16 hodin a
v sobotu 18.6. od 11 hodin do Skochovic.
12.
CEV Zvoneček pořádá v termínu od 15. do 19.8. indiánský letní camp
pro děti s výukou angličtiny a netradiční výtvarné techniky. Děti můžete
přihlásit u paní Lenky Lodrové.

13.
Ve Vraném si můžete půjčit čistící stroj Karcher na adrese Vltavská 467.
Kontaktní osoba paní Vosková, tel. 774 680 946.
14.
I dnes můžete koupit sudové víno z Čejkovic v pojízdné prodejně
v Nádražní ulici.

Konec hlášení a děkuji za pozornost.

