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Olšany - plán akcí v r. 2019
1. ledna

Novoroční rituální koupel - pořádá p. Indruch, Rotter a
spol. na rybníku, sraz v 11:00 hod. na návsi

1. ledna

Pochod na Kalečník - novoroční vycházka pořádána obcemi
svazku Rakovec. Vychází se v 13:00 hod. od rybníka

26. ledna

Košt slivovice a jiných pálenek - pořádá Obec Olšany od
14:00 hod. v restauraci U Kalábů

24. února

Vítání občánků - pořádá od 14:00 hod. Obec Olšany na
obecním úřadě

3. března
16. března

6. dubna

7. dubna

Ostatky pořádá Olšanský pěvecký sbor, zahájení v 13:00
hodin na návsi, následuje průvod masek obcí
Volejbalový turnaj v tělocvičně ZŠ Rousínově - pořádá SK
Olšany od 9:00 hodin
Otevírání studánek - pochod pořádá Obec Olšany. Sraz na
zastávce autobusu v 9:00 hod., trasa Hostěnice Kalečník – Olšany
Průvod vynesení smrtky a přinesení létečka – pořádá
Mateřská škola a Olšanský pěvecký sbor, sraz v 14:00
hodin na návsi
pořádá

ZO

ČSV

v 17:00

hodin

na

12. dubna

Povídání o medu –
víceúčelové budově

16. dubna

Předvelikonoční setkání důchodců - pořádá Obec Olšany
v 16:00 hodin restauraci U Kalábů

27. dubna

Výlov rybníčku - pořádá spolek Haltýř od 8:00 hodin

30. dubna

Pálení čarodějnic - pořádá T.K. Wild Horse ve spolupráci
s obcí a hasiči od 16:30 hod. na hřišti nad rybníkem.

4. května

Běh Drahanskou vrchovinou – pořádá AK Drnovice od 10:30
hodin od rybníka

11. května

11. - 12. května

18. května

Zájezd - pořádá Obec Olšany, odjezd autobusu je v 7:30
hodin, navštívíme Čertovy skály, betlém v Horní Lidči,
rozhlednu Vartovnu
Závod minikár - pořádá Minikárklub Olšany v AČR, 11.5.
Mistrovství ČR, 12.5. Pohár ČR. Závody začínají vždy
v 8:30 hod.
Rybářské závody pro dospělé - pořádá spolek Haltýř na
rybníku od 7:00 – 12:00 hodin

8. června

Dětský den - pořádá T.K. Wild Horse Olšany od 14:00
hodin na hřišti nad rybníkem

8. června

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

Tenisový turnaj - pořádá na víceúčelovém hřišti Tenis
bike Olšany

22. června

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

25. června

Rozloučení s předškoláky - pořádá Obec Olšany v MŠ

20. července

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

20. července

Dětský rybářský den - pořádá spolek Haltýř na rybníku od
13:00 hodin

27. července

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

obce

-

3. 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.

17. srpna

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

24. srpna

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

31. srpna

Tenisový turnaj - pořádá na víceúčelovém hřišti Tenis
bike Olšany

7. září

Volejbalový turnaj - pořádá na víceúčelovém hřišti Sk
Olšany

5. října

Uzavření
studánek
pochod
v okolí
Židlochovic
k rozhledně Akátová věž pořádá Obec Olšany, odjezd
autobusu v 9:00 hod. ze zastávky v Olšanech

26. října

Výlov rybníčku - pořádá spolek Haltýř od 8:00 hodin

Září – říjen
(neděle)

Vítání občánků - pořádá od 14:00 hod. Obec Olšany na
obecním úřadě

2. listopadu

Strašidelný les - pořádá T.K. Wild
hřišti nad rybníkem od 16:00 hod.

Horse

Olšany

na

Listopad

Lampiónový průvod – pořádají rodiče, odchod průvodu od
obchodu je v 17:00 hod.

29. listopadu

Posezení u vánočního cukroví - sejdeme se v 17:00 hod.
na obecním úřadě

1. prosince

5. prosince

Zahájení adventu - přijďte si zazpívat v 16:00 hod. s
Olšanským pěveckým sborem
Setkání s Mikulášem - pořádá od 16:15 hod. na návsi Obec
Olšany. Přijďte shlédnout vystoupení dětí Mateřské
školy, přivítat Mikuláše s jeho družinou, rozsvítit
vánoční strom.
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9. prosince

Setkání důchodců - pořádá
v restauraci U Kalábů

v 16:00

23. prosince

Pouť pro betlémské světlo - v 15:00 hod. můžete
věžičky odejít s členy Olšanského pěveckého sboru
kostela v Habrovanech

25. prosince

Vánoční zpívání – v 19:00 hod.
místních divadelníků a hudebníků

Akce vyznačené oranžově nejsou definitivně potvrzeny.

na

hod.

Obec

návsi

v

Olšany
od
do

podání

