Hlášení obecního rozhlasu
obce Vrané nad Vltavou
ze dne 9.5.2018
1
Tento víkend se uskuteční již 5. ročník štafetového závodu VLTAVA RUN, který v neděli
13.5.2018 proběhne i naší obcí. Upozorňujeme občany, že dojde ke zvýšenému provozu
vozidel i chodců v ulici U Školy, Pod Sokolovnou a Březovská. Z důvodu realizace
předávacího místa před budovou ZŠ bude část místní komunikace U Školy uzavřena od 10 do
20 hodin.
2.
Obec Vrané nad Vltavou zve malé i velké občany na přátelské setkání u příležitosti výročí
100 let republiky, 1025 let naší obce a dne dětí v sobotu 19. května na prostranství u ZŠ. Od
14 hodin budou připraveny soutěže a dílničky pro děti, od 15 hodin vystoupí agentura Petra
Kubce s pořadem „TOČTE SE, VRAŇÁCI“ a modelářský kroužek si připravil ježdění
mašinek na modelovém kolejišti v sobotu od 9 do 18 hodin a v neděli od 9 do 15 hodin.
K dispozici budou pamětní příležitostná razítka „1025 let obce Vrané nad Vltavou“. Přijďte
společně prožít odpoledne.
3.
Spolek Stará škola pořádá tyto akce : v neděli 13.5. v 9 hodin zahradní brigádu a od 10 hodin
burzu rostlin. Přineste přebytky z vaší zahrádky a přijďte nakoupit nové. Dernisáž výstavy
obrazů paní Lenky Rubensteinové s názvem „Místa a lidi“ a promítání filmu v neděli 13.
května v 16 hodin.
20. května v 16 hodin se bude konat vernisáž Pavi Taire – digitální grafiky a fotografie s texty
a Petra Dubjaka – fotografiky příběhů společných artprojektů. Výstava potrvá do 30.června.
4.
Dětská skupina U RYBEK Vás zve na seminář nejen pro ženy „Komunikace v rodině, aneb
jak si lépe naslouchat“ ve čtvrtek 10.5.2018 od 18 hodin v kavárně ve Staré škole.
5.
Zápis do mateřské školy pro školní rok 2018/2019 se uskuteční 10.5.2018 od 15 do 18 hodin
v horní budově MŠ ve třídě Soviček. Bližší informace najdete na nástěnce OÚ.
6.
Cirkus Jung Vás srdečně zve na přestavení dnes 9.5. a ve čtvrtek 10.5.2018 od 17 hodin na
ploše za sokolovnou. Vystoupí artisté, klauni a zvířátka. Vstupné od 120,- Kč.
Děkuji Vám za pozornost.

