Hlášení obecního rozhlasu
obce Vrané nad Vltavou
ze dne 1.6.2016

1.
Seniorek Vás zve na výlet do Tábora ve středu 8.června 2016. Výlet zahrnuje
návštěvu ZOO Tábor Větrovy, oběd, Muzeum pivovarnictví, Muzeum čokolády,
Strašidla Tábor a prohlídku města. Přihlášky a úhrada u paní Blanky Tomkové.
Ve středu 15.6.2016 se uskuteční výlet autobusem na Oleško do Japonské
zahrady. Odjezd od nádraží v 8.33 a od školy v 8.35 hodin.
2.
Zveme Vás na akci „Vrané tančí na vinyly“ 18.6.2016 od 17 do 22 hodin před
nádražím ve Vraném. Vstup volný.
3.
Obec Vrané nad Vltavou vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o poskytnutí
dotace z programu na podporu výměny kotlů. Žádosti je možné podávat do
30.6.2016.
4.
Tuto sobotu 4. června se uskuteční v našem kostele sv. Jiří
předposlední koncert letošního ročníku cyklu VRANSKÉ HUDEBNÍ
JARO. Vystoupí na něm absolventka Janáčkovy hudební akademie v
Brně sl. Karolína Žmolíková a absolvent pražské hudební akademie Jan
Janda. Oba sólisty doprovodí na klavír již tradičně profesor Hudební
akademie v Praze pan Jaroslav Šaroun. Začátek koncertu je v 19 hod.
5.
Vranská lékárna bude mít dovolenou od 3.6. do 10.6.2016. Otevřena
bude od 13.6.2016.
6.
Praktická lékařka MUDr. Ladislava Švestková bude mít dovolenou od 6.
do 10.6.2016. Zástup je u MUDr. Halouskové v Poliklinice Zbraslav.
Ordinační hodiny v pondělí, čtvrtek a pátek jsou od 8 do 12 hodin a
v úterý a středu od 13 do 17 hodin.
7.
TJ Sokol Vrané nad Vltavou Vás srdečně zve na Volejbalové slavnosti
11. června od 9 hodin na hřišti za sokolovnou. Přijďte si užít příjemný
den plný atraktivního programu, občerstvení a od 21 hodin v autokině
film Šakalí léta.
8.
Tuto sobotu 4.6.2016 od 16.30 se bude konat Rocková Zvole na
fotbalovém hřišti. Vstupné dobrovolné.
9.
V sobotu 4.6.2016 od 8.30 hodin můžete navštívit Zbraslavské jarmarky
na náměstí.

10.
Zveme Vás v úterý 7.6.2016 od 17 hodin do sokolovny na loutkové
divadlo Marionet vhodné pro děti i dospělé na představení Cesta kolem
světa.
11.
CEV Zvoneček srdečně zve občany na Farmářský trh v sobotu
18.6.2016 od 8 do 14 hodin na prostranství vedle bytového domu Rajčur.
12.
Upozorňujeme občany na přerušení dodávky elektřiny 16.6.2016 od 7.30
do 18.30 v ulici U Elektrárny v blízkosti fotbalového hřiště.
13.
Zveme Vás na Country vandr pod mostem v pátek 17. od 16 hodin a
v sobotu 18.6. od 11 hodin do Skochovic.
Konec hlášení a děkuji za pozornost.

