Hlášení obecního rozhlasu
obce Vrané nad Vltavou
ze dne 2.11.2011

1.
Ve středu 9.11.2011 se bude konat humanitární sbírka použitého ošacení v klubu seniorek
v prostoru Obecního úřadu. Přinést můžete oblečení dětské, dámské i pánské, lůžkoviny,
utěrky, záclony, látky, hračky a další.
2.
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.

3.
Centrum ekologické výchovy Zvoneček Vás zve na cestopisnou besedu Čarokrásný ruský
sever v úterý 8. listopadu 2011 od 18.30 hodin v prostoru CEV Zvoneček. Přednášet bude
Libor Drahoňovský.
Další akce, na kterou Vás zveme je 2.pokračování ze série besed Vrané nad Vltavou a
Skochovice ve fotografiích, které se koná v úterý 15.11.2011 od 18.30 hodin opět v CEV
Zvoneček. Besedou provádí pan Ryšánek.
Podrobnosti nejen o těchto akcích získáte na webových stránkách www.cev-zvonecek.cz.
4.
Ve čtvrtek 3.11.2011 nebude otevřena místní knihovna z důvodu školení.
5.
Pozvánka do divadla U Valšů ve čtvrtek 24.11.2011 od 15ti hodin „Příběh Coco Chanel“
bez dopravy, cena vstupenky 100,- Kč. A v pátek 2.12.2011 divadlo Komorní Fidlovačka
představení „ Záhada aneb zapřená láska“ odjezd od školy v 18 hodin. Cena vstupenky +
režie + bus 250,- Kč.
Přihlášky a úhrada u p. Blanky Tomkové.
6.
Restaurace Sonora Vás zve na diskotéku 17.11.2011 od 20 hodin v sokolovně. Vstup
zdarma.
7.
Vranská radnice Vás zve na Rozsvícení vánočního stromečku, které se koná první adventní
neděli 27.11.2011 ve Vraném nad Vltavou ( v prostoru parku, naproti bývalým uhelným
skladům).
Program : adventní jarmark od 14 hodin
kulturní program od 16 hodin
- vystoupení mateřské školy
- vystoupení základní školy
- vystoupení základní umělecké školy
- vystoupení Sboru sv. Jiří
- vystoupení Radka Anděla – akordeon
Přijďte strávit příjemné odpoledne. Setkáte se s přáteli, načerpáte vánoční atmosféru.

