Hlášení obecního rozhlasu
obce Vrané nad Vltavou
ze dne 25.5.2011

1.
Upozornění pro občany: Mudr. Švestková je z důvodu nemoci až do odvolání
nepřítomna. V ordinačních hodinách bude přítomna 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.
Ve středu 25.5.2011 se koná 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.
4.
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.
5.
Pozvánka
V pátek 27.5. se uskuteční celostátní akce Noc kostelů, na kterou Vás zveme i
do našeho kostela svatého Jiří. Program bude následující :
17.50
Zahájení, vyzvánění zvonu „svatá Markéta“
18.00 – 18.30 Koncert Sboru sv.Jiří „ Kytice písní pro Královnu máje“
Od 18.30 je pro návštěvníky připravena komentovaná prohlídka kostela, varhan
a věže se zvonem, půda s historickými vazbami. V kostele je instalována
výstava „ 25 let Sboru sv.Jiří“. Prohlídka bude proložena četbou pohádek pro
děti i dospělé od kardinála Špidlíka a krátkými příběhy na téma „Humor v církvi
dovolen“.
Od 20.30 vystoupí ještě jednou Sbor sv.Jiří, tentokrát se spirituály a hebrejskými
písněmi.

Od 21 hodin se sejdeme při kytarách u táboráku „U márnice“.
Podrobné informace je možno nalézt jednak na plakátech a letáčcích v obci,
jednak na internetové adrese www.nockostelu.cz.
6.
Obec Vrané nad Vltavou ve spolupráci s SDH Skochovice, CEV Zvoneček, SK
Vrané nad Vltavou, Junákem středisko Vltava, TJ Sokol Vrané nad Vltavou I.,
Mateřskou školou a Seniorkem Vás srdečně zvou na DEN DĚTÍ , který se bude
konat 29. května od 13.00 hodin na fotbalovém hřišti SK Vrané nad Vltavou. Na
děti čeká spousta her, zábavy a občerstvení.
7.
V pátek 27.5.2011 od 19 hodin v restauraci Sonora v budově sokolovny bude
hrát DJ Condor hudbu 70. – 80. let, dále se můžete těšit na různé soutěže a
výhry.
8.
TJ Sokol Vrané nad Vltavou Vás srdečně zve na VOLEJBALOVÉ
SLAVNOSTI, které se budou konat 11.června od 10 hodin u sokolovny.
Program : nafukovací atrakce, jednokolo, ping-pong, volejbalový turnaj,
provazochodci, chůdy, doprovodná hudba. Od 19 hodin koncert vranské skupiny
VosaNaVostro a skupiny Paradogs.
Přijďte si užít příjemný den plný atraktivního programu a občerstvení.

