Hlášení obecního rozhlasu
obce Vrané nad Vltavou
ze dne 26.3. 2014

1.
TJ Sokol Vrané nad Vltavou I. pořádá taneční pro dospělé vždy v úterý od 20.15
do 22.15. Platbu 1.600,- Kč můžete spolu s přihláškou donést na OÚ panu
Janečkovi. Začátek tanečních bude 15.4.2014. Bližší informace najdete na
vývěskách OÚ.
2.
Zápis do mateřské školy se bude konat 27.3.2014 od 14.30 do 18.00 hodin
v horní budově mateřské školy.
3.
Prodej sudového vína z Čejkovic stále probíhá každé pondělí odpoledne do
18.30 hodin vedle stánku s pečivem.
4.
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ulici Nádražní okolí č.p. 137, 171,
172, 173 a 147 v termínu 9.4.2014 od 7.30 do 16.30 hodin.
5.
Vždy v pondělí můžete koupit čerstvé uzeniny v pojízdném stánku v blízkosti
železničního přejezdu v ulici Nádražní.
6.
Sdružení „Stará škola“ Vás zve v neděli 30.3.2014 od 14.00 do 18.00 hodin na
kurz výroby smaltovaného šperku. V sobotu 12.4.2014 od 15 hodin na prodejní
výstavu patch-worku a od 18 hodin na hudební vystoupení skupiny „zwei kessel
buntes“
7.
ZŠ Vrané nad Vltavou a Ekotým školy zvou žáky, rodiče a veřejnost na 15.
vycházku v rámci projektu „Poznáváme náš region“ v sobotu 29.3.2014. Sraz je
na nádraží v 8.55 a vlak odjíždí v 9.02 hodin. Trasa bude : Prosečnice, opuštěné
lomy Požárských lesů, Panská skála, přírodní rezervace Grybla, Těptín, Baxova
studánka, přírodní památka Vlčí rokle.
8.
Seniorek Vás zve do „Modřanského biografu“ na film „Babovřesky 2“. Odjezd
vlakem 31.3.2014 v 8.30hodin.
9.
12.4.2014 Vás zveme na „Vranský lesní běh“ . Start bude tradičně na hřišti u
statku v 9.30 hodin.

10.
CEV Zvoneček Vás srdečně zve na cestopisnou besedu „ ZÁPÁDNÍ
EGYPTSKÁ POUŠŤ“ v úterý 1.dubna 2014 od 18.30 hodin.
11.
Základní škola Vrané nad Vltavou Vás zve na další ročník večerního pozorování
oblohy v pátek 28.3.2014 od 19.30 hodin před školou.
12.
Chcete podpořit akci „Hodina země“? Stačí v sobotu 29.3.2014 od 20.30 do
21.30 hodin zhasnout světla a elektrické přístroje ve své domácnosti a strávit
večer při svíčkách. Podpoříte tím happening na podporu životního prostředí a
ochranu klimatu.

