Hlášení obecního rozhlasu
obce Vrané nad Vltavou
ze dne 5.10.2011
1.
Upozornění pro občany: neplatné cestovní doklady /pasy/ je nutné vrátit, můžete je
předat na matriku Obecního úřadu ve Vraném nad Vltavou.
2.
V místní knihovně ve Vraném nad Vltavou proběhne Týden knihoven 2011. V úterý 4.10.11
od 13.30 do 15.00 hodin bude soutěž pro děti v kreslení obrázků dle oblíbených knih. Ve
čtvrtek 6.10.2011 se bude konat vyhodnocení nejlepších obrázků.
3.
Tělocvičná jednota Sokol Vrané nad Vltavou 1 Vás opět zve na 18. ročník Běhu do schodů
již tuto sobotu 8.října 2011 od 9.00 hodin na schodech u hřbitova.
4.
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 20.10.2011 od 8 do 14 hodin : TS Kemp Matyáš,
TS v Dlouhé u samoobsluhy, TS Nad Jezerem, U Školy, TS Vorg, TS MŠ, TS Luční.
5.
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.
6.
Pozvánka na zájezd na Moravu do sklípku v Čejči.
Tento víkend se můžete zúčastnit dvoudenního zájezdu do vinného sklepa na Moravě. V ceně
1550,- Kč je zahrnuta doprava, ubytování a návštěva sklípku včetně konzumace. Více
informací získáte u paní Sedlákové na tel. č. 724 555 330, v ulici Pod Lesem 194.
7.
Do Vraného přijela čistírna peří paní Janečkové, která Vám vyčistí Vaše peří a zhotoví:
polštáře, prošívané deky, malé polštářky. Ušité sypky dodáváme dle výběru.
Stanoviště vedle stánku s pečivem naproti ZUŠ.
8.
V sobotu 22.října se bude konat Třetí vranská burza v sokolovně od 10 do 13 hodin.
Přinést můžete : oblečení, boty, bundy, kalhoty, sport.potřeby, kola, plavky, brusle,
karnevalové masky, kočárky, hračky ….
Příjem věcí : pátek 21.10.2011 17 – 20 hodin
Příjem věcí : sobota 22.10.2011 8 – 9.30 hodin
Prodej věcí : SOBOTA 22.10.11 10 – 13 hodin
Výdej peněz : sobota 22.10.11 14 – 15.30 hodin
Vstupné 10 Kč
9.
Zveme Vás na originál DIGITAL INFUSION VOL.3 do restaurace SONORA tento pátek
7.10.2011 19.00 hodin. Program : párty v maskách, turnaj ve stolním fotbálku. aj.
10.
Recyklohraní - Pomozte třídit elektroodpad! ZŠ Vrané nad Vltavou se zúčastní soutěže ve
sbírání elekroodpadu . Můžete donést do školy jakýkoliv elektroodpad – např. mobily,
žehličky, toustovače, klávesnice, monitory atd. Za částku, kterou mohou vyhrát se pořídí
užitečné školní pomůcky. Recyklací elektroodpadu se šetří životní prostředí.

