Hlášení obecního rozhlasu
obce Vrané nad Vltavou
ze dne 20.12.2017
1.
V termínu od 27.12. do 29.12.2017 nebude z důvodu dovolené pan Rynda zajišťovat odvoz
odpadních vod a fekálií.
2.
Spolek Stará škola vystavuje fotografie slovenského fotografa Waldemara Švábenského
v kavárně do 7.1.2018.
3.
Vranská lékárna bude uzavřena od 22.12.2017 do 2.1.2018. Otevřeno bude od středy
3.1.2018.
4.
Upozorňujeme občany na provoz na dětském středisku do konce roku. Ve středu MUDr. I.
Šilhánková ordinuje v Krči, zástup je domluven u MUDr. Novákové ve Zvoli od 8.30 do 10
hodin. 27.12. a 28.12. bude ordinace jen pro nemocné od 8 do 11 hodin.
Na zubním oddělení bude mít MUDr. Z.Kysilková dovolenou od 20. do 29.12.2017. Zástup je
domluven 20. a 21.12. pouze dopoledne na Zbraslavi u MUDr. Mazurové, odpoledne a další
dny na pohotovosti ve Spálené ulici, Praha 1.
5.
Sbor sv. Jiří zve občany na svůj tradiční Vánoční koncert, který se bude konat v našem
kostele sv. Jiří v úterý 26. prosince v 17 hodin. Kromě vánočních melodií v podání sboru bude
příležitost ke společnému zpěvu nejznámějších vánočních koled.
Současně Vás zvou do kostela sv. Jiří na půlnoční mši na Štědrý večer 24. prosince ve 23
hodin.
6.
Klub Seniorek Vás zve v sobotu 23.12.2017 na vycházku do obůrky. Sraz bude v 10 hodin u
statku, vezměte s sebou něco dobrého pro zvířátka, můžete si opéct vuřty, čeká Vás vánočka,
čaj, káva, grog a bude i překvapení. Těší se na Vás Seniorek a malí myslivečkové.
7.
Fotky z vítání občánků jsou připraveny k vyzvednutí v pokladně OÚ.
8.
Pozvání na akce vranských skautů :
V neděli 24.12.2017 od 13 do 15 hodin si můžete se svíčkami přijít pro Betlémské světlo do
kavárny ve Staré škole nebo do staré skautské klubovny v blízkosti ZŠ.
Ve středu 27.12.2017 od 14 hodin se můžete zúčastnit v kavárně ve Staré škole akce Vánoční
deskohraní.
Ve čtvrtek 28.12. Vás skauti zvou na skautskou bojovku po vranských strašidlech. Sraz bude
v 17 hodin u staré školy.
Děkuji Vám za pozornost a přeji příjemně prožité vánoční svátky a mnoho štěstí, zdraví a
radosti nejen v novém roce.

