Hlášení obecního rozhlasu
obce Vrané nad Vltavou
ze dne 4.6. 2014

1.
Sportovní klub Vrané nad Vltavou - oddíl kopané pořádá u příležitosti založení
klubu v sobotu 7. 6. 2014 na hřišti ve Vraném nad Vltavou oslavu 90 let kopané.
Program začne již v 9 hodin utkáním dorostu. Ve 12 hodin bude oficiální
zahájení oslav, následují atrakce pro děti, jízdy na traktůrkách a sekačkách,
sportovní a dovednostní atrakce pro děti i dospělé, trénink dětí a mládeže
s trenérem reprezentace ČR Jakubem Dovalilem. Ve 14 hodin utkání
mládežnických družstev a od 15 hodin dovednostní soutěže. Každý z příchozích
si může změřit rychlost své fotbalové střely. V 17.15 se bude konat exhibiční
utkání St. gardy SK Vrané nad Vltavou proti týmu moderátorů České televize a
fotbalových expertů. Za tým ČT nastoupí m.j. i Robert Záruba, Radek Bejbl a
další známé osobnosti. Dále proběhne poděkování bývalým hráčům a
funkcionářům SK Vrané a také všem zúčastněným a přátelům za pomoc při
povodních v roce 2013. Celou akci moderuje pan Pavel Čapek. Od 20 hodin se
můžete pobavit na letní zábavě na hřišti SK Vrané.
2.
Upozornění pro občany : Někdo zanechal omylem na hřbitově hůl. Nyní je
uložena v pokladně obecního úřadu.
3.
TJ SOKOL Vrané nad Vltavou Vás srdečně zve na „Volejbalové slavnosti“ 14.
června 2014 od 9 hodin u sokolovny ve Vraném nad Vltavou. Přijďte si užít
příjemný den plný atraktivního programu , občerstvení a koncertu skupiny
FLÁM.
4.
CEV Zvoneček zve všechny příznivce pohybu v přírodě na orientační běh pro
děti a mládež 14. června 2014 v 10 hodin se startuje před CEV v areálu MŠ.
5.
Zveme Vás na akci „Vandr pod mostem“ do kempu pod mostem ve
Skochovicích v pátek 13.6. od 17 hodin a v sobotu 14.6.2014 od 12 hodin.
6.
CEV Zvoneček zve všechny občany na FARMÁŘSKÝ TRH v sobotu 21.6.
2014 od 8 do 17 hodin u bytového domu Rajčur. Čeká Vás : ovoce, zelenina,
pečivo, koření, živé ryby, uzeniny a další pochutiny rukodělné výroby.
7.
Seniorek Vás zve na výlet v úterý 17.6.2014 do Dětenic a Poděbrad, kde
navštívíte zámek a pivovar a krčmu. Odjezd od školy v 8 hodin. Přihlášky a
úhrada u paní Blanky Tomkové.

8.
Občanské sdružení Stará škola pořádá v neděli 8.6.2014 od 14.30 do 17.00
hodin povídání s fotkami Honzy Vrtišky o krásách a zajímavostech našeho
kraje.
Dále od 17 hodin můžete přijít na autorské čtení současných autorů s živou
hudební produkcí v Klubové kavárně Stará škola.
9.
Upozornění pro občany : MUDr. L. Švestková bude mít dovolenou od pondělí
9.6. do pátku 13.6. a v úterý 17.6.2014.

