Hlášení obecního rozhlasu
obce Vrané nad Vltavou
ze dne 20.5.2015

1.
Český svaz včelařů – základní organizace Zvole Vás zve na oslavu ke stému
výročí včelařského spolku ve Zvoli a okolí v neděli 24.5.2015 od 10 do 18
hodin. Akce se bude konat v Polyfunkčním domě ve Zvoli. Můžete se těšit na
ochutnávku medu, medoviny, perníčků, výstavu včelařských nástrojů, unikátní
prosklený úl a odborné přednášky.
2.
Klub Seniorek pořádá výlet ve středu 3.6.2015 na hrad Zvíkov, Pivovarský dvůr
a do Písku. Odjezd bude v 7.00 hodin od vranské školy. Přihlášky a úhrada u
paní Blanky Tomkové.
3.
Školní jídelna zve rodiče dětí z MŠ a ZŠ na akci : Přijďte poobědvat společně se
svými dětmi do školní jídelny až do 29.5.2015. Je nutná rezervace minimálně
dva dny předem.
4.
Milovníky komorní hudby zveme na další koncert konaný v rámci cyklu
Vranské hudební jaro. Bude se konat v sobotu 23. května v kostele sv. Jiří a
zazní komorní hudba v podání členů orchestru Státní opery Praha. Začátek
koncertu bude v 19 hodin.
5.
Občanské sdružení Stará škola Vás zve na divadelní představení v neděli
24.5.2015 od 16 a od 18 hodin. Vystoupí zde ochotníci z Davle a Jílového.
Vstupné je dobrovolné.
6.
Zveme občany na oslavu 80. výročí otevření základní školy ve Vraném nad
Vltavou v roce 1935. Koná se v sokolovně 21.5.2015 od 17 hodin.
7.
Stavební společnost z Prahy 6 přijme zedníky a zedníky party na provádění
výstavby rod. Domů a rekonstrukce. Tel. 775 908 904.
8.
Oznamujeme přerušení dodávky elektřiny 28.5.2015 od 8 do 15 hodin v ulicích
Na Chrástech, Nad Schody, Na Vršku a část Luční.

9.
V sobotu večer se ve Skochovicích ztratil stříbrný jorkšír, má čip za uchem a
slyší na jméno Keny. Tel. na majitele je v pokladně OÚ. / 776 239 696,
774 007 049/
10.
V Místní knihovně probíhá do 2.6.2015 výstava obrázků dětí z obou prvních tříd
na téma ilustrace oblíbené dětské knihy.

