Hlášení obecního rozhlasu
obce Vrané nad Vltavou
ze dne 15.3.2017

1.
Sbor dobrovolných hasičů ze Zvole si Vás dovoluje pozvat na Hasičskou zábavu
v sokolovně ve Vraném nad Vltavou 25.3.2017 od 19 hodin. Hrát bude kapela
Šarm a můžete se těšit na bohatou tombolu.
2.
Sdružení Stará škola zve občany na další akci z cyklu Zahrada nejen pro Starou
školu na téma Přírodní zahrady tuto neděli 19.3.2017 od 15 hodin s lektorkou
Ivanou Barošovou.
3.
Zveme občany na koncert ke 115. výročí narození Jaromíra Vejvody v pátek 24.
března 2017 v 19.00 hodin v Černém divadle Jiřího Srnce na Zbraslavi. Hrát
bude Vejvodova Kapela. Předprodej vstupenek je v kulturním oddělení ÚMČ
Zbraslav od 10. března 2017.
4.
Dětská skupina U RYBEK v budově staré školy pořádá v pátek 7.4.2017 od 16
hodin Velikonoční dílnu s Katkou Horovou. Můžete si vyrobit velikonoční
věneček, košíček, zápichy a ozdobit vajíčka.
5.
TJ Sokol Vrané nad Vltavou pořádá taneční pro dospělé od 11. dubna 2017.
Cena je 2.100,- Kč pro pár a za deset večerů vždy v úterý od 20.15 do 22.15
hodin. Přihlásit se a zaplatit můžete u pana Petra Janečka na OÚ.
6.
Upozorňujeme občany, že místní poplatky za odpady, psy a hřbitov mají být
uhrazeny do konce měsíce března.
7.
Zveme Vás na taneční lekce TAMY - Tančící mámy od 22.3.2017 každou
středu od 18.30 do 19.30 hodin v tanečním sále ve Staré škole. Vstup je 50,- Kč
a rezervace není nutná.
8.
Upozornění pro občany : MUDr. Ladislava Švestková nebude ordinovat ve
středu 15.3. , ve čtvrtek 16.3. a v pátek 17.3.2017. Sestra nebude přítomna.
Lékárna ve Vraném nad Vltavou bude uzavřena v termínu od 24.3. do 3.4.2017.
9.
Již čtrnáctá vranská burza se bude konat v sobotu 8.4. od 8 do 11 hodin
v budově základní školy. Příjem věcí se uskuteční v pátek 7.4. od 17 do 21
hodin.

