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Olšany - plán akcí v r. 2018
1. ledna

Novoroční rituální koupel - pořádá p. Indruch, Rotter a
spol. na rybníku, sraz v 11. hod. na návsi

1. ledna

Pochod na Kalečník - novoroční vycházka pořádána obcemi
svazku Rakovec. Vychází se ve 13. hod. od rybníka

únor
17. února
27. března

březen

Ledový karneval - pořádá T.K. Wild Horse Olšany a Obec
Olšany na rybníku. Pro děti je akce od 14 - 17 hod.,
následuje večerní bruslení s hudbou pro dospělé.
Košt slivovice a jiných pálenek - pořádá Obec Olšany od
14 hod. v restauraci U Kalábů
Setkání důchodců - pořádá
v restauraci U Kalábů

Obec

Přednáška o včelím
víceúčelové budově.

pořádá

-

vosku

pořádá

od

14.

Olšany
ZO

hod.

v 16.

hod.

ČSV

Olšany

na

Obec

Olšany

na

březen - duben

Vítání občánků
obecním úřadě

březen - duben

Otevírání studánek - pochod NS Děvín z Klentnice do
Pavlova pořádá Obec Olšany. Prohlédneme si stráně
s kvetoucími kosatci nízkými. Odjez autobusu v 9. hod.
z autobusové zastávky v Olšanech.

30. dubna

Pálení čarodějnic - pořádá T.K. Wild Horse ve spolupráci
s obcí a hasiči od 16. hod. na hřišti nad rybníkem.

5. - 6. května

Závod minikár - pořádá p. P. Zonek, v sobotu Mistrovství
ČR začíná v 8:30 hod.

26. května

Zájezd - pořádá Obec Olšany do Olomouckého kraje

2. června

Rybářské závody pro dospělé - pořádá OS Haltýř na
rybníku od 7 - 12. hodin

2. června

Dětský den - pořádá T.K. Wild Horse Olšany od 14 hodin
na hřišti nad rybníkem

2. června

Noční turnaj v nohejbale - pořádá SK Olšany od 18:30 na
hřišti nad rybníkem

9. června

Dětský rybářský den - pořádá OS Haltýř na rybníku od 8.
- 11. hod. Účast dětí je podmíněna doprovodem osoby
starší 18 let.

19. června

Rozloučení s předškoláky - pořádá Obec Olšany v Mateřské
škole

23. června

Svatojánské hody na návsi – pořádají „stárci“ a Obec
Olšany, začátek v 13:30 na návsi, k poslechu i tanci
bude hrát kapela Voděnka

7. července

Turnaj ve fotbale - pořádá SK Olšany na víceúčelovém
hřišti na Močárech od 9. hod.
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14. července

Letní noc u rybníka - pořádá restaurace U červeného
buku, k poslechu a tanci hraje skupina Rančeři

21. července

Volejbalový turnaj o putovní pohár starostky
pořádá p. Ondra na hřišti na Močárech

obce

-

4. srpna

Neckyáda - pořádá na rybníku Obec Olšany ve spolupráci
s hasiči a Spolkem Haltýř. Rybáři současně pořádají
Rybářské hody. Od 20:00 hod. bude letní noc s kapelou
Modul.

25. srpna

Kácení máje - pořádají stárci ve spolupráci s obcí od
20:30 hod. na návsi, hraje kapela Akcent.

1. září

Amatérský turnaj v pétanque - pořádá SK Olšany na hřišti
u rybníka. Začátek hry v 13:13 hod.

1. září

Tenisový turnaj - pořádá na víceúčelovém hřišti Tenis
bike Olšany

6. října

Uzavření studánek - pochod pořádá Obec Olšany, odjezd
autobusu v 9. hod. ze zastávky v Olšanech

27. října

Výlov rybníčku - pořádá OS Haltýř

3. listopadu

Strašidelný les - pořádá T.K.
hřišti nad rybníkem od 16. hod.

listopad
30. listopadu
2. prosince

5. prosince

Wild

Horse

Olšany

na

Zájezd do divadla - pořádá Obec Olšany
Posezení u vánočního cukroví - sejdeme se v 17.00 hod.
na obecním úřadě
Zahájení adventu - přijďte si zazpívat s olšanským
sborem a rozsvítit vánoční strom na první adventní
neděli.
Setkání s Mikulášem - pořádá od 16.15 hod. na návsi Obec
Olšany. Přijďte shlédnout divadelní představení a
vystoupení dětí Mateřské školy.

11. prosince

Setkání důchodců - pořádá
v restauraci U Kalábů

v 16.

23. prosince

Pouť pro betlémské světlo - v 15. hod. můžete od věžičky
odejít s členy pěveckého sboru do kostela v Habrovanech
pro betlémské světlo

25. prosince

O narození Ježíše Krista - živý Betlém v Olšanech na
návsi v podání místních divadelníků a hudebníků

Akce vyznačené oranžově nejsou definitivně potvrzeny.
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Olšany

