Hlášení obecního rozhlasu
obce Vrané nad Vltavou
ze dne 2.4. 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.
Prodej sudového vína z Čejkovic stále probíhá každé pondělí odpoledne do
18.30 hodin vedle stánku s pečivem.
3.
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.
4.
Vždy v pondělí můžete koupit čerstvé uzeniny v pojízdném stánku v blízkosti
železničního přejezdu v ulici Nádražní.
5.
Sdružení „Stará škola“ Vás zve v sobotu 12.4.2014 od 15 hodin na prodejní
výstavu patch-worku a od 18 hodin na hudební vystoupení skupiny „zwei kessel
buntes“. Dále každou 1. neděli v měsíci od 17 hodin bude probíhat autorské
čtení současných autorů s živou hudební produkcí. 6. dubna své básně přečtou
Kamil Marcel Hodáček a česko-polská básnířka Anna Kaczmarská. Hudebně je
doprovodí Saša Kirilov. V neděli 13.4.2014 Vás sdružení „Stará škola“ zve od
15 hodin na vernisáž výstavy fotografií Filipa Ditricha – NEDALEKÉ
ŽIDOVSKÉ HŘBITOVY. Při této příležitosti vystoupí hudební skupina ESTER
s pásmem židovských písní. Začátek koncertu bude v 16 hodin. Tradiční
občerstvení bude volně inspirováno specialitami židovské kuchyně.
6.
12.4.2014 Vás zveme na „Vranský lesní běh“ . Start bude tradičně na hřišti u
statku v 9.30 hodin.
7.
Seniorek Vás zve ve čtvrtek 10. dubna 2014 do Divadla U Valšů od 15 hodin na
představení „ Mamzelle Nitouche“ a ve středu 16.dubna od 15.30 do 18.00
hodin na Velikonoce ve dvoře – Kulturní centrum Modřany. Odjezd v 15.00
hodin vlakem z Vraného nad Vltavou. V pátek 18.dubna Vás zve na
velikonoční výlet do výrobny mýdla v Šestajovicích. Přihlášky a úhrada u paní
Blanky Tomkové.

8.
ZŠ Vrané nad Vltavou srdečně zve všechny žáky, rodiče a příznivce školy na
jarní jarmark v úterý 15.4.2014 od 15 do 17.30 hodin a na vystoupení kapely 3.
třídy.

