Hlášení obecního rozhlasu
obce Vrané nad Vltavou
ze dne 4.10.2017
1.
Starostka obce Vrané nad Vltavou oznamuje, že volby do poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky se uskuteční v pátek 20. října 2017 od 14.00 do 22 00 hodin a v sobotu 21.
října 2017 od 8.00 do 14.00 hodin v budově Základní školy ve Vraném nad Vltavou.
2.
V sobotu 14.10.2017 se uskuteční od 8 do 11 hodin vranská burza v základní škole. Příjem
věcí bude v pátek 13.10. od 17 do 21 hodin. Přinést můžete podzimní a zimní oblečení, boty,
sportovní potřeby pro děti i dospělé, kočárky, hračky a potřeby pro děti do školy. Výdej peněz
a neprodaných věcí bude v sobotu od 13 do 15 hodin.
Výtěžek z burzy se použije na nákup sportovních potřeb do školy.
3.
Občanské sdružení Stará škola Vás zve na zimní semestr přednášek, které začínají ve čtvrtek
5.10.2017 v 10.00 hodin na téma „ Evropské baroko“.
Nabídka kurzů ve Staré škole :
- od 9.10.2017 každé pondělí od 18 do 19.15 hodin v zrcadlovém tanečním sále FIT BALET
- taneční kurzy pro děti od 6 let také každé pondělí od 9.10. začátek v 16.30 hodin
- výtvarka pro děti od 3 do 7 let od středy 11.10. v čase od 15.15 do 16.15 hodin
- večerní výtvarné kurzy pro dospělé až po domluvě
Od listopadu budou probíhat další kurzy trénování paměti zábavnou formou ve staré škole.
Zájemci se mohou hlásit u paní Dagmary Andělové nebo v pokladně OÚ.
4.
Dětská skupina U Rybek ve staré škole Vás zve ve středu 4.10.2017 od 18.00 hodin na
přednášku „Sourozenecké konstelace a rivalita“. Přednášet bude Mgr. Vlaďka Bartáková,
PhD., psycholožka a psychoterapeutka, matka čtyř synů. Cena přednášky je 250,- Kč.
5.
Místní knihovna nebude otevřena z důvodu dovolené v úterý 24.10.2017.
6.
TJ Sokol Vrané nad Vltavou I. zve srdečně občany na 24. ročník BĚHU DO SCHODŮ
v sobotu 14.10.2017. Zápis účastníků je od 9 do 9.45 hodin a startovat se bude v 10 hodin. Je
pro Vás připraveno mnoho kategorií, včetně speciální psí kategorie.
7.
5.10.2017 nebude přítomna MUDr. I. Šilhánková, sestřička bude v ordinaci od 8 do 12.50
hodin. V případě potřeby je zástup u MUDr. Bémové na Zbraslavi.
V úterý 10.10.2017 v 17.30 hodin jste zváni na přednášku „Povídání o nemocech a prevenci“
v MŠ Březová – Oleško.
8.
CEV Zvoneček Vás srdečně zve na přednášku Adély Chmelové a Filipa Smetany o Kambodži
v úterý 10.10.2017 od 18.30 hodin.
9.
Starostka obce vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení místa převozníka obecního přívozu a
údržba obce. Termín podání přihlášek je 25.10.2017 do 16 hodin.

