Hlášení obecního rozhlasu
obce Vrané nad Vltavou
ze dne 22.5.2013
1.
Seniorek Vás zve na výlet na Berounsko v pátek 14. června 2013. Navštívíte Chrustenice –
výroba mýdla, Křivoklát, Medvědárium, Koněpruské jeskyně, Ameriku. Přihlášky a úhrada u
paní Blanky Tomkové.
2.
Ve středu 29. května 2013 se bude konat sbírka ošacení a dalších textilií pro DIAKONII
BROUMOV. Věci můžete přinést do klubu Seniorku na Obecním úřadě od 9 do 11 hodin a od
15 do 17 hodin.
3.
Základní umělecká škola ve Vraném nad Vltavou Vás zve na Absolventský koncert :
23. května 2013 v 17.30 hodin absolvuje Anežka Jakubcová a Jana Zázvorková.
4.
Obec Vrané nad Vltavou ve spolupráci s SDH Skochovice, CEV Zvoneček, SK Vrané n.Vlt.,
TJ Sokol Vrané n.Vlt., Mateřskou školou a Seniorkem Vás srdečně zvou na DEN DĚTÍ 1.
června 2013 od 14.30 hodin na fotbalovém hřišti SK Vrané n.Vlt..
Na děti čeká spousta her , zábavy a občerstvení.
5.
SK Vrané nad Vltavou Vás srdečně zvou na TANEČNÍ ZÁBAVU, která se koná v sobotu
1.června 2013 od 19 hodin na fotbalovém hřišti. K tanci a poslechu bude hrát skupina NEON
BAND.
6.
Tělocvičná jednota Sokol Vrané nad Vltavou I. Vás srdečně zve na 8. ročník Volejbalových
slavností, které se konají v sobotu 8. června na hřišti u sokolovny a to od rána až do večerních
hodin. Těšit se můžete na volejbalový turnaj, doprovodnou hudbu, atrakce pro děti
doprovodný program, bohaté občerstvení v podobě například grilovaného prasátka a
vranského guláše.
Dále Vás zveme na hudební a taneční zábavu, která se uskuteční taktéž v sobotu 8. června od
19 hodin na ploše u sokolovny. K poslechu a k tanci hraje hudební skupina FLÁM.
Přijďte mezi nás.
Podrobnosti
o
těchto
akcích
naleznete
na webových
stránkách
Sokola
www.sokolvranenadvltavou.cz
7.
V rámci akce Vranské hudební jaro 2013 Vás zveme na koncert Šaroun a Michiyo Keiko
1.6.2013 od 19.00 hodin v kostele sv.Jiří.
8.
Občanské sdružení Stará škola Vrané nad Vltavou Vás zve na výstavu fotografií Karla
Mündela 1. června 2013 v 17.00 hodin v Klubové kavárně.
9.
Upozornění pro občany:
Pošta ve Vraném nad Vltavou bude mít zkrácenou provozní dobu odpoledne do 15.00 hodin
ve dnech v pondělí 27., v úterý 28. a ve čtvrtek 30.5.2013.

