Hlášení obecního rozhlasu
obce Vrané nad Vltavou
ze dne 11.6. 2014

1.
Zveme Vás na poslední koncert letošního ročníku VRANSKÉ HUDEBNÍ
JARO, který se bude konat ve zdejším kostele sv. Jiří v sobotu 14. června v 17
hodin. Koncertní skladby uslyšíme tentokrát v podání sólistky opery Národního
divadla v Praze Ludmily Vernerové a trumpetisty orchestru ND pana Jana
Vernera. Na varhany je bude doprovázet pan Petr Čech, varhaník chrámu P.
Marie pod Týnem na Staroměstském náměstí v Praze. Po koncertu bude
v kavárně Stará škola zopakováno promítání dokumentačních snímků z oprav
kostela v letech 2011 až 2014, které bylo prvně promítáno u příležitosti Noci
kostelů.
Srdečně zveme všechny zájemce o krásnou hudbu od 17 hodin do vranského
kostela.
2.
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.
3.
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.
4.
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.
5.
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.
6.
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.

7.
Upozornění : MUDr. L.Švestková má od 9.6.2014 do 13.6. a v úterý 17.6.
dovolenou. Zástup je MUDr. Halouzková na Zbraslavi. Ordinuje v pondělí,
čtvrtek ,pátek od 8 do 12 hodin a v úterý, středu od 13 do 17 hodin.

