Hlášení obecního rozhlasu
obce Vrané nad Vltavou
ze dne 29.11.2017
1.
Obecní úřad ve Vraném nad Vltavou Vás srdečně zve na Rozsvícení vánočního stromečku
první adventní neděli 3.12.2017. Od 14 hodin bude jarmark a od 16 hodin kulturní program.
Vystoupí děti z MŠ, ZŠ, ZUŠ, Sbor sv. Jiří a trumpetové trio. Přijďte strávit příjemné
odpoledne a načerpat vánoční atmosféru.
2
Studenti Střední průmyslové školy Vás zvou na PC kurzy pro seniory v základní škole ve
Vraném nad Vltavou každý čtvrtek v 17 hodin. Kurzy jsou zcela zdarma.
3.
Dětská skupina U RYBEK v budově staré školy pořádá ve čtvrtek 30.11.2017 od 16 do 18
hodin zdobení adventních věnců s Katkou Horovou.
Dále připravují Vánoční focení rodin s profesionální fotografkou Veronikou Pilařovou
v sobotu 2.12.2017 od 10 do 16 hodin.
4.
TJ Sokol Vrané nad Vltavou srdečně zve občany na Mikulášskou zábavu v sobotu 9.12.2017.
Od 14 hodin bude dětská Mikulášská nadílka v maskách a od 20 hodin večerní zábava.
K tanci a poslechu zahraje hudební skupina Václava Havlíčka. Výtěžek bude použit na
rekonstrukci sokolovny.
5.
Svoz bioodpadu proběhne ve Vraném nad Vltavou naposledy v tomto roce v sobotu
2.12.2017.
6
Seniorek Vás zve na výlet . Navštívíte zámeček Doubí – Vánoční dům ve středu 6.12.2017.
Odjezd od školy v 8 hodin, cena 400,- Kč. Přihlášky a úhrada u paní Blanky Tomkové.
7.
Spolek Stará škola pořádá vernisáž fotografií slovenského fotografa Waldemara Švábenského
v pátek 1.12.2017 v 18 hodin. Výstava potrvá v kavárně do 7.1.2018.
Dále Vás zvou na vánoční dílnu v neděli 10.12.2017 od 15 do 18 hodin. Rukodělné tvoření je
vhodné pro malé i velké. Vstupné 120,- Kč.
V neděli 17.12.2017 od 13.00 do 17.00 se bude konat ve staré škole jarmark a workshopy –
dárky na poslední chvíli.
Můžete se těšit na šperky, doplňky, vánoční dekorace, hračky a mnoho dalšího. V dílničkách
si sami vyrobíte dárky pro radost. Od 19.00 hodin začne koncert – Květovaný kůň.
Občerstvení v kavárně bude připraveno, vstupné zdarma.
8.
I letos si můžete přijít zazpívat společně koledy. Akce Česko zpívá koledy s Deníkem bude ve
Vraném nad Vltavou ve středu 13.12.2017 v 18 hodin u základní školy.
9.
CEV Zvoneček srdečně zve občany na cestopisnou besedu o Namibii. V úterý 12.12.2017 od
18.30 budou přednášet Barbora Smetanová a Olda Kruchňa.

