Hlášení obecního rozhlasu
obce Vrané nad Vltavou
ze dne 3.9. 2014

1.
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb oznamuje, že bude prodávat slepičky
snáškových plemen v pondělí 15.9. 2014 ve Vraném u nádraží ve 14.10 hodin.
2.
Sdružení Stará škola vás zve na výstavu obrazů s názvem Nestabilní realita od
Heleny Hátleové do 10.9.2014 každou neděli od 14 do 18 hodin.
3.
Občanské sdružení Stará škola Vrané Vás zve na první přednášku univerzity
třetího věku na téma „Astronomie“ ve čtvrtek 11. 9. 2014 od 9 hodin. Další
přednášky budou pokračovat 18.9., 25.9. a 2.10.2014. Bližší informace najdete
na nástěnkách OÚ.
4.
V novém školním roce začínají opět skautské schůzky. Oddíl Vlčat a Světlušek
– žáci od 1. do 4. třídy začínají již tento pátek 5.9.2014 od 16 do 18 hodin
v klubovně ve staré škole. Skauti a skautky – žáci 5. až 9. třídy začínají ve
čtvrtek 2. října od 17 do 19 hodin také v klubovně ve staré škole. Noví členové
jsou vítáni.
5.
Zveme všechny občany v sobotu 27. září od 13 hodin za sokolovnou na 8.
ročník vranského posvícení.
6.
CEV Zvoneček Vás srdečně zve na akci „Až na dno“. Již po sedmnácté si
můžete vyzkoušet vaši fyzickou zdatnost. Cílem akce je během 24 hodin urazit
co nejvíce kilometrů. Jedná se o oslavu pohybu – ne o závod. Akce proběhne od
12. do 14.9. 2014.
7.
Farmářský trh ve Vraném nad Vltavou.
V sobotu 20.9. 2014 od 8 do 14 hodin budete mít opět možnost nakoupit
produkty přímo od farmářů.
8.
Sdružení Stará škola Vás zve do kavárny na den otevřených dveří nové
miniškolky U RYBEK v neděli 7.9.2014 od 15 do 18 hodin.
9.
Ve Skochovické ulici byl minulý pátek nalezen mobilní telefon. Bližší
informace v pokladně OÚ. Dnes byl další mobilní telefon nalezen v blízkosti
sokolovny.

