Hlášení obecního rozhlasu
obce Vrané nad Vltavou
ze dne 15.4.2013

1.
Upozornění pro občany: z důvodu uzavření silnice z Vraného na Zbraslav je prodloužena
provozní doba přívozu do 20.00 hodin.
2.
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 6.5.2013 od 8.00 do 10.30 hodin v okolí elektrárny
v ulici Nádražní od č.p. 148, U Elektrárny k č.p. 357 a Skochovická. Dále také 6.5.2013 od
11.00 do 15.00 hodin v ulicích Modřínová, Smrková, Borová a V Chatách.
3.
Zajímá Vás cesta k nižším nákladům za elektrickou energii?
Ve čtvrtek 18.4.2013 od 18.00 hodin proběhne v hasičské zbrojnici ve Skochovicích
prezentace o možnosti snížení nákladů na elektrickou energii.
4.
V sobotu 20.4.2013 se bude konat v sokolovně šestá vranská burza od 10.00 do 12.30 hodin.
V pátek 19.4.2013 od 17.00 do 20.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 9.30 hodin můžete přinést
k prodeji oblečení, sportovní potřeby, kola, brusle, masky, kočárky a další…
5.
Pozvánka do divadla: v sobotu 11.května od 17.00 hodin Divadlo Pod Palmovkou,
představení „Kdyby tisíc klarinetů“ a v neděli 9.června od 15.00 hodin Divadlo Na
Fidlovačce, „Babička“. Přihlášky a úhrada u paní Blanky Tomkové.
6.
Obec Vrané nad Vltavou a Sbor dobrovolných hasičů Skochovice pořádají v úterý 30. dubna
ČARODĚJNICE. Začátek v 18.00 hodin u požární zbrojnice. Můžete se těšit na soutěže a
atrakce pro děti, ohňovou show, soutěž o nejšerednější čarodějnici, občerstvení. K tanci a
poslechu bude hrát JAM BAND HONZY DYNTARA.
7.
Centrum ekologické výchovy Zvoneček Vás všechny srdečně zve na akce ke Dni Země.
První z nich je CYKLISTICKÝ TROJBOJ, který se koná již tento pátek 19. dubna od 15:30 u
na ploše u sokolovny.
Druhá akce JARNÍ BRIGÁDA se koná v sobotu 20. dubna. Sraz brigádníků je v 9:00 u
Základní školy. Akce je pořádána ve spolupráci s obcí Vrané nad Vltavou.
Dále Vás zveme na REKORDMANA VRANÉHO, který se koná v neděli 21. dubna od 13:30
u Centra ekologické výchovy Zvoneček.
Podrobnosti o všech akcích naleznete na www.cev-zvonecek.cz nebo na telefonním čísle
722 159 244
Těšíme se na Vás!

