Hlášení obecního rozhlasu
obce Vrané nad Vltavou
ze dne 7.9.2011
1.
Upozornění pro občany: neplatné cestovní doklady /pasy/ můžete předat na matriku
Obecního úřadu ve Vraném nad Vltavou.
2.
Drogerie Marholdová oznamuje přechodnou prodlouženou prodejní dobu v měsíci září.
Školní pomůcky a ostatní zboží je možné koupit v pondělí až pátek 9 – 18 hodin a v sobotu od
9 do 12 hodin.
3.
Přírodovědný oddíl Nezmaři přijímá do svých řad nové členy. 1. letošní schůzka se koná
v pátek 9.9.2011 od 15.30 v klubovně Nezmarů – v suterénu horní budovy mateřské školy.
Podrobnosti najdete v náborovém letáku na webových stránkách CEV Zvoneček : www.cevzvoneček.cz.
4.
Mateřské centrum Zvoneček pokračuje ve své činnosti a zve vás Cvičení s opičkou Žofkou
každé úterý v sokolovně od 13.9.2011 a každý čtvrtek na pravidelná setkávání maminek,
tatínků, babiček a jejich dětí při Pohádkovém výtvarničení s Čmeldou a Brumdou od
15.9.1011.
5.
Centrum ekologické výchovy Zvoneček Vás zve na jedinečnou akci AŽ NA DNO aneb
čtyřiadvacetihodinovka v běhu, chůzi či plazení. Akce vyjadřuje podporu a propagaci
nejlepšího a k přírodě šetrného způsobu dopravy.
Akce je považována za oslavu pohybu, ne za závod!!!
Akce se koná od pátku 16.září do soboty 17.září 2011 ve Vraném nad Vltavou.
Podrobnosti naleznete na webových stránkách CEV Zvoneček.
6.
Srdečně Vás zveme na již 16. ročník mezinárodního festivalu malých dechových orchestrů
Vejvodova Zbraslav, který se koná na počest významného rodáka i naší obce.
V pátek 23.9.2011 od 17.00 hodin /cca do 18.00 hodin/ se ve Vraném nad Vltavou na
parkovišti vedle bytového domu Rajčur uskuteční vystoupení „Dechového orchestru ZUŠ
Přeštice“.
7.
Obec Vrané nad Vltavou Vás zve na již pátý ročník Vranského posvícení. Vranské posvícení
se uskuteční v sobotu 24.září 2011 od 13.30 za vranskou sokolovnou.
Těšit se můžete na hudební skupiny :
Paradogs, Mrakoplaš, Fluitje van een Cent, Cimpr Campr, Excelence, Ready Kirken a
VosaNaVostro.
Dále se můžete těšit na :
- prodejní stánky s různým sortimentem
- občerstvení
- moravský burčák z oblasti Kyjova
- posvícenské koláče
- program pro děti - například koloběžkiáda a malování na obličej a tělo
- prezentační stánek CEV Zvoneček
- divadelní představení
Těšíme se na Vás

8.
Od 5.9. do 16.9.2011 bude mít MUDr. Švestková dovolenou, sestra bude přítomna.
9.
V sobotu 3.9.2011 se našla na hřbitově peněženka. Je uložena v pokladně OÚ.

