Hlášení obecního rozhlasu
obce Vrané nad Vltavou
ze dne 11.10.2017
1.
Starostka obce Vrané nad Vltavou oznamuje, že volby do poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky se uskuteční v pátek 20. října 2017 od 14.00 do 22 00 hodin a v sobotu 21.
října 2017 od 8.00 do 14.00 hodin v budově Základní školy ve Vraném nad Vltavou.
2.
V sobotu 14.10.2017 se uskuteční od 8 do 11 hodin vranská burza v základní škole. Příjem
věcí bude v pátek 13.10. od 17 do 21 hodin. Přinést můžete podzimní a zimní oblečení, boty,
sportovní potřeby pro děti i dospělé, kočárky, hračky a potřeby pro děti do školy. Výdej peněz
a neprodaných věcí bude v sobotu od 13 do 15 hodin.
Výtěžek z burzy se použije na nákup sportovních potřeb do školy.
3.
Občanské sdružení Stará škola Vás zve na kurzy :
- každé pondělí od 18 hodin v zrcadlovém tanečním sále FIT BALET
- taneční kurzy pro děti od 6 let také každé pondělí začátek v 16.30 hodin
- výtvarka pro děti od 3 do 7 let od středy 11.10. v čase od 15.15 hodin
- večerní výtvarné kurzy pro dospělé až po domluvě
Od listopadu budou probíhat další kurzy trénování paměti zábavnou formou ve staré škole.
Zájemci se mohou hlásit u paní Dagmary Andělové.
Spolek Stará škola Vás srdečně zve na Slavnostní otevření nové zahrady v neděli 15.10.2017
od 15 hodin. Přijďte se podívat na nově rekonstruovanou zahradu, těšit se můžete na zábavný
program a bohaté občerstvení.
4.
Místní knihovna nebude otevřena z důvodu dovolené v úterý 24.10.2017.
5.
TJ Sokol Vrané nad Vltavou I. zve srdečně občany na 24. ročník BĚHU DO SCHODŮ
v sobotu 14.10.2017. Zápis účastníků je od 9 do 9.45 hodin a startovat se bude v 10 hodin. Je
pro Vás připraveno mnoho kategorií, včetně speciální psí kategorie.
6.
Starostka obce vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení místa převozníka obecního přívozu a
údržba obce. Termín podání přihlášek je do 25.10.2017 do 16 hodin.
7.
Informace o dopravním omezení ve Skochovicích.
Z důvodu asfaltování povrchu části místní komunikace Vltavská dojde k úplné uzavírce části
komunikace Vltavská a to v termínu od pondělí 23.10.2017 od 13.00 hodin do čtvrtka
26.10.2017 do 16.00 hodin.
V případě nevhodných klimatických podmínek může být termín uzavírky změněn. Na
komunikaci Vltavská bude mechanickou bariérou znemožněn i vjezd z bočních ulic tj.:
Dravkov, U Jezera, Krátká, K Zastávce, V Uličce a Pobřežní. V případě potřeby bude
jednotkám integrovaného záchranného systému vjezd do uzavřené ulice umožněn.

