Hlášení obecního rozhlasu
obce Vrané nad Vltavou
ze dne 27.5.2015

1.
Tento týden zveme občany na další koncert v rámci 18. ročníku cyklu Vranské
hudební jaro – pod názvem Na vlnách krásných hlasů. Bude se konat v sobotu
30.5.2015 od 19 hodin v místním kostele sv. Jiří a v podání vokálního kvarteta
BOHEMIA VOICE na něm zazní známé árie z muzikálů a spirituály.
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.
TJ Sokol Vrané nad Vltavou srdečně zve na Volejbalové slavnosti v sobotu
13.6.2015 od 9 hodin. Připraveny budou nafukovací atrakce pro děti, ping-pong,
občerstvení a koncert skupiny Flám.
4.
CEV Zvoneček připravuje pro občany Farmářské trhy v sobotu 20.6.2015 od 8
do 14 hodin na parkovišti vedle bytového domu Rajčur.
5.
Stavební společnost z Prahy 6 přijme zedníky a zednické party na provádění
výstavby rod. domů a rekonstrukce. Tel. 775 908 904.
Firma Jambor přijme řidiče skupiny C+E. Bližší informace najdete na nástěnce
OÚ a na tel. 724 388 512.
6.
Oznamujeme přerušení dodávky elektřiny 28.5.2015 od 8 do 15 hodin v ulicích
Na Chrástech, Nad Schody, Na Vršku a část Luční. Z tohoto důvodu bude
uzavřena celý čtvrtek 28.5.2015 prodejna potravin na rohu Dlouhé a Luční
ulice.
7.
Obec Vrané nad Vltavou ve spolupráci s SDH Skochovice, CEV Zvoneček, SK
Vrané nad Vltavou, Junákem, TJ Sokol Vrané nad Vltavou, Mateřskou školou a
Seniorkem Vás zvou na DEN DĚTÍ 30. května 2015 od 14 hodin na fotbalovém
hřišti SK Vrané nad Vltavou. Na děti čeká spousta her, zábavy a občerstvení.
8.
V sobotu 13. června od 11 hodin se bude konat ve Skochovicích VANDR POD
MOSTEM. Letošní setkání je v duchu 20. výročí úmrtí Michala Tučného a
Wabiho Ryvoly.

