Hlášení obecního rozhlasu
obce Vrané nad Vltavou
ze dne 14.12.2011
1.
Ve čtvrtek 15.12.2011 od 18 hodin se bude konat v jídelně v mateřské škole - Setkání
s občany na téma – Změna systému v platbě za komunální odpad.
2.
Pozvání do divadla v neděli 15.ledna 2012 – Branické divadlo „ S pidlou v zádech“ a
v sobotu 10. února 2012 – Ypsilonka „ Tmavomodrý svět“. Přihlášky a úhrada u paní
Blanky Tomkové.
3.
Seniorek v prosinci :
Ve středu 21.12.2011 ve 14.30 – setkání s dětmi ve škole. Ve čtvrtek 23.12.2011 – Vánoce
pro zvířátka v Obůrce. Sraz v 9 hodin u statku. Seniorek přeje všem milým spoluobčanům
požehnané svátky vánoční a zdraví a pohodu v roce 2012.
4.
Elektro NOEL ve Vraném nad Vltavou zve zákazníky na poklidný vánoční nákup. Nabízí
svítící řetězy na stromky, náhradní žárovky, svíčky, purpuru, františky. Na veškeré elektro
zboží mají do 23.12.2011 vánoční slevy 10%, většina spotřebičů nyní za internetové ceny,
lampiony štěstí za 60Kč. Sobotní prodej od 10 do 12 hodin. Těší se na Vaši návštěvu.
5.
6.12.2011 se našel středně velký černý pes. Majitel ať volá na Obecní úřad ve Vraném nad
Vltavou. Fotografie psa je na webových stránkách obce.
6.
V úterý 20.12.2011 nebude otevřena místní knihovna ve Vraném nad Vltavou.
7.
Sbor svatého Jiří Vás zve na vánoční svátky do zdejšího kostela.
- 24.prosince na štědrovečerní „půlnoční mši“, která se bude konat ve 23 hodin. V letošním
roce ji bude sloužit monsignor Aleš Opatrný. Při mši bude zpívat náš sbor. Před začátkem mše
přinesou skauti „Betlémské světlo“, které si návštěvníci budou moci odnést ve svých
lucerničkách i do svých domovů.
- 26.prosince na svátek svatého Štěpána se bude konat již tradiční Vánoční koncert. Kromě
vystoupení sboru si známé vánoční koledy za doprovodu varhan zazpíváme společně. Začátek
koncertu bude v 17 hodin. Sbor přeje všem občanům klidné a radostné prožití vánočních
svátků a požehnání božského dítěte do nového roku 2012.
8.
Restaurace Sonora Vás zve 24.12.2011 na „Vánoční technopárty“ a 31.12.2011 na
„Silvestrovský rockový nářez“. Začátek vždy ve 20 hodin. Zajistěte si včas rezervaci.

