Hlášení obecního rozhlasu
obce Vrané nad Vltavou
ze dne 15.6.2016

1.
Zveme Vás na akci „Vrané tančí na vinyly“ 18.6.2016 od 17 do 22 hodin před
nádražím ve Vraném. Vstup volný.
2.
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.
3.
Obec Vrané nad Vltavou vyhlašuje výzvu k podávání nabídek ve
výběrovém řízení na nájem obecního bytu v č.p. 171. Prohlídku bytu lze
domluvit s panem místostarostou a nabídky musí být doručeny do
13.7.2016 do 16.00 hodin.
4.
CEV Zvoneček srdečně zve občany na Farmářský trh v sobotu
18.6.2016 od 8 do 14 hodin na prostranství vedle bytového domu Rajčur.
5.
Upozorňujeme občany na přerušení dodávky elektřiny 16.6.2016 od 7.30
do 18.30 v ulici U Elektrárny v blízkosti fotbalového hřiště.
Také 24.6.2016 od 7.30 do 10.30 bude přerušena dodávky elektřiny
v ulicích V Polích, V Zahradách a Pod Březovou.
6.
Zveme Vás na Country vandr pod mostem v pátek 17. od 16 hodin a
v sobotu 18.6. od 11 hodin do Skochovic.
7.
CEV Zvoneček pořádá v termínu od 15. do 19.8. indiánský letní camp
pro děti s výukou angličtiny a netradiční výtvarné tvoření. Děti můžete
přihlásit u paní Lenky Lodrové.
8.
Zveme občany do kostela sv. Jiří na poslední koncert letošního cyklu
Vranské hudební jaro. Uskuteční se 18.6.2016 a vystoupí na něm operní
pěvkyně paní Ludmila Vernerová, sólový trumpetista Jan Verner a
varhaník z pražského týnského chrámu pan Petr Čech. Upozorňujeme,
že začátek tohoto koncertu je již v 17 hodin.
9.

SK Vrané nad Vltavou Vás srdečně zve na II. ročník turnaje v malé
kopané. Turnaj se uskuteční v sobotu 25. června 2016 od 9. 00 hodin
na fotbalovém hřišti ve Vraném nad Vltavou.
Přijďte se rozloučit s fotbalovou sezónou a užijte si den plný fotbalu a
zábavy.
Občerstvení zajištěno.
Vstupné je dobrovolné!

