Hlášení obecního rozhlasu
obce Vrané nad Vltavou
ze dne 19.11. 2014

1.
Sdružení Stará škola Vás zve na vernisáž uměleckých děl určených
k předvánoční dobročinné aukci v neděli 23. 11. 2014 v 17 hodin. Aukce
proběhne 14. 12. 2014.
2.
V úterý 2. prosince bude probíhat oprava na vedení a nepůjde elektřina v ulici
K Zastávce ve Skochovicích od 8 do 14 hodin.
3.
Upozorňujeme občany na změnu adresy Úřadu práce pro Prahu – západ. Od 1.
prosince 2014 bude v ulici Dobrovského, Praha 7 – Letná.
4.
Zveme občany na koncert k poctě sv. Cecilie, patronky hudebníků v kostele sv.
Jiří v sobotu 22.11.2014 v 17 hodin. Uslyšíte Lukáše Dobrodinského a Víta
Homéra.
5.
Zveme Vás na kurz výroby adventních věnců ve čtvrtek 27. listopadu v 19 hodin
do Zvonečku v areálu MŠ. Bližší informace najdete na vývěskách OÚ.
6.
Na odpadovém dvoře je změna otevírací doby od pondělí 10.11. do 31.3.2015
v pondělí až pátek od 15 do 17 hodin a v sobotu od 10 do 12 a od 14 do 17
hodin.
7.
Obecní úřad Vrané nad Vltavou vás srdečně zve na tradiční rozsvícení
vánočního stromečku v neděli 30.11.2014 v prostoru parku vedle bytového
domu Rajčur. Program začne ve 14 hodin adventním jarmarkem. Kulturní
program bude od 16 hodin. Čeká vás vystoupení dětí z mateřské školy, sester
Homolkových a Josefa Šebánka, dětí za základní umělecké školy, Sboru sv. Jiří
a Radka Anděla.
8.
TJ Sokol Vrané nad Vltavou vás srdečně zve na Mikulášskou zábavu v sobotu 6.
prosince 2014. Od 14 hodin se bude konat dětská nadílka v maskách a od 20
hodin večerní zábava s bohatou tombolou. K tanci a poslechu zahraje skupina
NEON BAND. Výtěžek ze zábavy bude použit na rekonstrukci sokolovny.
9.
CEV Zvoneček Vás srdečně zve na cestopisnou besedu Jirky Lehejčka o cestě
po Sibiři.

