Hlášení obecního rozhlasu
obce Vrané nad Vltavou
ze dne 1.10. 2014

1.
Zveme občany na slavnostní otevření cyklostezky v sobotu 4.října 2014. Ve 14
hodin bude slavnostní přestřižení pásky na Jarově. Pak bude následovat jízda na
kole nebo pěšky do Klubu Lávka.
2.
Miniškolka U Rybek a vranská knihovna pořádají veřejné čtení – CELÉ ČESKO
ČTE DĚTEM v neděli 5. října 2014 od 16 hodin ve staré škole u kostela. Číst
dětem budou paní učitelka Jarmila Koryntová, Martin Kavan, Monika a
Svatopluk Schullerovi. Zveme všechny malé i velké, kdo mají rádi pohádky.
3.
Centrum ekologické výchovy Zvoneček Vás srdečně zve na Svátek zvířat
s netopýry, který se uskuteční v sobotu 4. října 2014 od 17 hodin v prostorách
CEV Zvoneček. Dozvíte se mnoho zajímavostí ze života netopýrů ve tmě a
budete si moci prohlédnout ochočené hendikepované netopýry. Bude-li vhodné
počasí, půjdeme se projít ven s ultrazvukovým detektorem.
4.
11. října se uskuteční devátá vranská burza v sokolovně. Můžete přinést
oblečení, boty, hračky, sportovní potřeby, autosedačky, kočárky a další. Příjem
věcí bude v pátek 10.10. od 17 do 20 hodin a v sobotu od 8 do 9.30 hodin.
Prodej bude probíhat v sobotu 11. října od 10 do 12 hodin.
5.
Zimní semestr Univerzity třetího věku bude pokračovat od čtvrtka 9.10. od
10.00 hodin přednáškou „ Barokní architektura v Čechách“. Další přednášky
budou 23.10., 6.11., 20.11., 4.12. a 18.12.2014. Těší se na Vás paní Dagmar
Andělová a paní Naďa Frélichová.
6.
TJ Sokol Vrané nad Vltavou I. Vás srdečně zve na 21. ročník Běhu do schodů
v sobotu 11. října 2014. Zápis účastníků bude od 9.00 hodin a start v 10.00
hodin.
7.
Mateřské centrum Zvoneček pořádá Pohádkové výtvarničení vždy v pondělí od
9.30 do 11.00 hodin v CEV Zvoneček v areálu MŠ. Dále vás zve na Cvičení pro
rodiče a děti od 1 roku v úterý od 16.00 do 17.00 hodin v sokolovně.

