Hlášení obecního rozhlasu
obce Vrané nad Vltavou
ze dne 18.8. 2014

1.
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 28.8.2014 od 8 do 13 hodin v těchto
ulicích : Nad Jezerem, Spojovací, Skochovická a Dlouhá.
2.
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb oznamuje, že bude prodávat slepičky
snáškových plemen v pondělí 18.8. a 15.9. 2014 ve Vraném u nádraží ve 14.10
hodin.
3.
Taneční skupina GGHD pořádá zápis na rok 2014/2015 31.8.2014 od 15 ve staré
škole. Bližší informace na nástěnkách OÚ.
4.
Sdružení Stará škola vás zve na výstavu obrazů s názvem Nestabilní realita od
Heleny Hátleové od 10.8. do 10.9.2014 každou neděli od 14 do 18 hodin.
5.
CEV Zvoneček Vás srdečně zve na povídání nejen o našich dravcích a sovách.
Akce bude doprovázena letovými ukázkami našich i exotických druhů ve čtvrtek
28.8.2014 od 10 hodin ve Štěchovicích.
6.
Poslední srpnový týden začíná školní jídelna opět vařit pro cizí strávníky.
Zájemci se mohou hlásit v nové budově v týdnu od 18.8. do 22.8.2014 nebo na
tel. č. 257760324 v době od 8 do 14 hodin.
7.
Zveme Vás na další letní koncert do kostela sv. Jiří, který se uskuteční v neděli
24. srpna od 16.30 hodin. Na koncertu vystoupí pěvkyně paní Gabriela
Pechmanová, kterou na varhany doprovodí paní Markéta Schley Reindlová,
v jejímž podání zazní i samostatné varhanní skladby světového repertoáru. Obě
umělkyně vystupují na koncertech v západní Evropě a získaly řadu ocenění na
mezinárodních soutěžích. Jejich vystoupení ve Vraném je zcela mimořádnou a
vzácnou příležitostí, kterou by si neměl nechat ujít žádný milovník krásné
hudby.
Znovu připomínáme, že i termín koncertu je mimořádný v neděli 24. srpna od
16.30 hodin.
8.
Zveme všechny občany na den otevřených dveří v naší nové školní jídelně, který
se uskuteční ve středu 27. 8. 2014 od 16 do 18 hodin.

9.
Česká pošta ve Vraném nad Vltavou přijme listovního doručovatele. Bližší
informace na místní poště.
10.
Z bytovky u fotbalového hřiště se ztratila černá kočka. Majitel prosí případné
nálezce o vrácení a nabízí finanční odměnu. Spojení na majitele je v pokladně
OÚ.

