Hlášení obecního rozhlasu
obce Vrané nad Vltavou
ze dne 13.9.2017
1.
CEV Zvoneček zve občany na Farmářský trh tuto sobotu 16.9.2017 od 8 do 12 hodin u
bytového domu Rajčur.
2
Obec Vrané nad Vltavou Vás srdečně zve na 11. ročník akce VRANSKÉ POSVÍCENÍ
v sobotu 23.9.2017 od 13 hodin u sokolovny.
3.
V termínu od 18.9. do 22.9. bude uzavřena zubní ordinace MUDr. Z. Kysilkové z důvodu
dovolené. Zástup je domluven u MUDr. Nekolové v Davli od 18.9. do 21.9.2017. 22.9. je
možná jen zubní pohotovost.
4.
Spolek Stará škola zve občany na výstavu fotografií Pavla Váchy – Z rodinného alba Spirituál
kvintetu, která potrvá do 15.10.2017.
Dále Vás spolek Stará škola zve na zahradní brigádu v sobotu 16.9.2017 od 9.30 hodin.
Občerstvení pro brigádníky bude zajištěno, s sebou pracovní rukavice a máte-li možnost, též
lopatu a hrábě.
5.
Národní galerie Perla v areálu bývalé papírny Vás zve na divadelní hru – Záchrana Evropy
z okna hotelu de Paris v Cromeru tuto sobotu 16.9.2017 v 18 hodin.
6.
Dětská skupina U RYBEK pořádá pohádkovou broukotovárnu v pátek 22.9.2017 od 16 do 18
hodin od kavárny Perla. Vstupné je dobrovolné.
7.
V pátek 22.9.2017 od 17 hodin na parkovišti vedle bytového domu Rajčur se bude konat
koncert v rámci 22. mezinárodního setkání dechových orchestrů – Vejvodova Zbraslav.
8.
Mateřské centrum Zvoneček zve rodiče s dětmi od 1 roku od zítřka na cvičení se Žofkou
v sokolovně každý čtvrtek od 15 do 16.30 hodin.
9.
Spolek Stará škola pořádá kurzy jógy. Ve středu 20.9. od 9 do 10.30 hodin bude ukázková
lekce a od 21.9. každý čtvrtek od 19 do 20.30 hodin zdravotní jóga s pomůckami.
10.
Jelikož proběhlo první nastavení jednotlivých rozhlasových vysílačů v naší obci, žádáme
občany, aby při následujících hlášeních v případě nějakých problémů, kontaktovali pana
místostarostu Janečka
na tel.
č. 257 713 997 nebo na
email.
adrese
mistostarosta@vranenadvltavou.cz.
Děkujeme.

