Hlášení obecního rozhlasu
obce Vrané nad Vltavou
ze dne 18.5.2011

1.
Upozornění pro občany: Mudr. Švestková bude z důvodu nemoci až do odvolání
nepřítomna. Tento čtvrtek a pátek nebude přítomna ani sestra.
2.
ZŠ Vrané nad Vltavou Vás zve na Internet spojuje generace. Probíhají tři kurzy:
Základy práce s PC, Internet-email a Fotografování. První kurz již začal 18.4.2011
od 17.00 hodin. Podrobnosti najdete na nástěnce před Obecním úřadem.
3.
Seniorek v květnu
• V úterý 24.5.2011 proběhne patronátní výlet s prvňáčky.
4.
Ve středu 25.5.2011 se bude konat humanitární sbírka v klubu Seniorek v budově
Obecního úřadu. Dopoledne od 9 do 11 hodin a odpoledne od 16 do 18 hodin.
Můžete přinést dámské, pánské i dětské oblečení, lůžkoviny, ručníky, utěrky,
záclony, látky, hračky /nepoškozené a kompletní/. Děkujeme za Vaši pomoc.
5.
Pozvánka do divadla
• V pátek 27.5.2011 Divadlo Radka Brzobohatého představení „Dvanáct
rozhněvaných mužů“. Odjezd v 17.30 hodin od školy. Cena: 280,- Kč.
Přihlášky a úhrada u paní Blanky Tomkové.
• V pondělí 30.5.2011 Vás zveme do divadla Semafor na ,,Všechnopárty‘‘.
Odjezd v 17.30 hodin od školy. Cena: 100,- Kč (autobus, režie a vstupenka).
Přihlášky a úhrada u paní Blanky Tomkové.
6.
Český zahrádkářský svaz – ZO ve Vraném nad Vltavou pořádá :
Burzu výpěstků, která se bude konat v sobotu 21.5.2011 od 15.00 hodin
na rohovém volném pozemku v Polní ulici/ za zdravotním střediskem/.
Můžete nabídnout své přebytky sazenic, cibulí, okrasných keříků apod.,
či vyměnit za nové.
7.
Upozornění pro občany: dne 23. a 24. května 2011 bude pošta z provozních
důvodů otevřena až od 9.00 hodin.

8.
Zveme Vás na akci Noc kostelů ve Vraném nad Vltavou. Akce se koná v pátek
27.5.2011. Akci zahájí v 18.00 hodin koncert Sboru sv. Jiří
18.30 – 19.30 prohlídka kostela a výstavy „25 let Sboru sv. Jiří“
19.30 – 19.45 četba pohádky od kardinála Špidlíka
19.30 – 20.15 prohlídka varhan a věže
20.15 – 20.30 četba: Humor v církvi dovolen
20.30 – 21.00 koncert Sboru sv. Jiří
21.00 – 23.00 táborák „U márnice“, opékání vuřtů

