Hlášení obecního rozhlasu
obce Vrané nad Vltavou
ze dne 24.5.2017

1.
Klub Seniorek Vás zve v květnu na tyto akce:
V úterý 23.5.2017 – společný výlet s dětmi z MŠ do japonské zahrady v Olešku.
Odjezd autobusem v 8.50 od školy.
Ve středu 24.5.2017 – výlet do Lysé nad Labem na výstaviště. Odjezd vlakem
v 7.31 hodin. Je třeba potvrdit účast.
Ve středu 31.5.2017 - bude setkání v klubu od 15 hodin. Příprava na oslavu
Seniorku a Dne dětí, který se bude konat 3.6.2017.
Klub Seniorek zve na výlet do zámku Žleby ve středu 14.6.2017. Odjezd bude
v 7 hodin od vranské elektrárny. Přihláška a úhrada u paní Blanky Tomkové.
2.
V sobotu 27.5.2017 se bude konat ROCKOVÁ ZVOLE na fotbalovém hřišti.
Začátek je v 19 hodin, vstupné dobrovolné.
3.
Zveme občany na country festival VANDR POD MOSTEM ve Skochovicích
v sobotu 10.6.2017 od 11 hodin. Kromě jiných vystoupí skupina Taxmeni,
Pacifik, Jitka Vrbová, Ohaři a Michal Tučný Revival Plzeň.
4.
Obec Vrané nad Vltavou a Klub seniorů Seniorek Vás zvou na mezigenerační
setkání „ Mezi nám – spolu“. Přijďte s námi prožít odpoledne a oslavit „Den dětí
+ 10 let Seniorku“ v sobotu 3.6.2017 od 13 do 18 hodin u Základní školy ve
Vraném nad Vltavou. Po celé odpoledne bude připraven pestrý program. Ve
14.30 vystoupí děti z MŠ a v 15 hodin kulturní vystoupení Agentury Petra
Kubce „ Po cestách hvězd“, dále si vyzkoušíte lukostřelbu, svou práci
předvedou policie, hasiči a záchranáři.
5.
TJ Sokol Vrané nad Vltavou I. Vás srdečně zve na Volejbalové slavnosti
v sobotu 10.6.2017 od 9 hodin u sokolovny. Bude zajištěno bohaté občerstvení.
6.
Zveme vás na další koncert letošního cyklu Vranské hudební jaro. Uskuteční se
v sobotu 3.června v 19 hod. v kostele sv. Jiří. Tentokrát na něm vystoupí zpěváci
Kateřina Žmolíková, Martin Slavík a varhanice Ludmila Juránková. Na pořadu jsou
známé skladby a árie slavných skladatelů Césara Francka, Pietra Mascaniho,
Fridricha Haendla, Franze Schuberta, Antonína Dvořáka a dalších. Vstupné na
koncert je jako obvykle dobrovolné.

