Hlášení obecního rozhlasu
obce Vrané nad Vltavou
ze dne 19.9.2011
1.
Upozornění pro občany: neplatné cestovní doklady /pasy/ je nutné vrátit! Můžete je
předat na matriku Obecního úřadu ve Vraném nad Vltavou.
2.
Drogerie pí. Marholdové 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.
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“.
4.
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
5.
V sobotu 24. září 2011 Vás zveme do kostela sv. Jiří. Při sváteční bohoslužbě v 18 hodin
bude zpívat smíšený pěvecký sbor STOWARZYSZENIE ŠPIEWACZE – CHÓR
„SERAF“ Z RYBNIKU V POLSKU. Po mši bude ještě krátký koncert, při kterém vystoupí
jak celý sbor, tak i vokální kvarteto.
6.
V sobotu 3.9.2011 se našla na hřbitově peněženka. Je uložena v pokladně OÚ.
7.
Seniorek v září 2011 – 21.9.2011 od 15.00 hod. bude setkání v klubu Seniorek.
8.
V sobotu 1. října 2011 bude ve Vraném nad Vltavou FESTIVAL PTACTVA. Sraz
účastníků ve 14 hodin před nádražím, cestou podél Vltavy proběhne pozorování ptáků a od 16
hodin v areálu MŠ mohou děti soutěžit.
9.
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 3.10.2011 od 8 do 17 hodin v ulici Zahradní a
okolí.

10.
TJ Sokol Vrané nad Vltavou I. zve děti na cvičení mladších žáků vždy v pondělí od 15 do
16 hodin a cvičení rodičů s dětmi také v pondělí od 16 do 17 hodin.
11.
Pozvánka do divadla ve čtvrtek 27. října 2011 Stavovské divadlo „Čaj u pana senátora“.
Odjezd od školy v 17.30 hodin, přihláška a úhrada u p. Blanky Tomkové.

