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Osek nad Bečvou
Program oseckých hodů a oslav 690. výročí od první písemné
zmínky o Oseku nad Bečvou

Sobota 15. 9. 2012
Sokolovna a hřiště u sokolovny
• Výstava hraček, činnosti místních spolků a historie Čs. legionářů v Sokolovně
od 9:00 do 18:00
• Zápasy národní házené na hřišti
9:30 mladší žačky, 10:30 mladší žáci
14:00 st. Gardy, 15:45 muži B
• Vystoupení skupiny Tadomi z Veselíčka
• Vystoupení skupiny Hit z Přerova
• Občerstvení zajištěno
Základní škola
• Den otevřených dveří od 13:00 do 17:00
Hasičská zbrojnice
• Den otevřených vrat od 9:00 do 18:00
Železniční zastávka
• Jízda parního vlaku Přerov – Lipník se zastavením v Oseku nad Bečvou
v 9:50
• Jízda parního vlaku Lipník - Olomouc se zastavením v Oseku nad Bečvou
ve 12:26
•

Jízda parního vlaku Olomouc – Lipník se zastavením v Oseku nad Bečvou
ve 14:25

Prostory OÚ
• Výstava historie obce a výrobků Oseckého klubu v obřadní síni OÚ od 13:00
do 17:00
• Koncert kapely Šediváci před OÚ od 19:00
• Občerstvení zajištěno
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Neděle 16. 9. 2012
Kostel
• Slavnostní mše svatá od 10:30
• Kostel bude otevřen veřejnosti do 19:00
Kaple sv. Anny
• Možnost nahlédnout do interiéru od 10:30 do 17:00
Sokolovna a hřiště u sokolovny
• Zápasy národní házené na hřišti
8:30 dorostenci
• Výstava hraček, činnosti místních spolků a historie Čs. legionářů v Sokolovně
od 9:00 do 17:00
• Sportovní zápasy na hřišti
9:30 a 11:00 zápasy malé kopané
• Občerstvení zajištěno
Základní škola
• Den otevřených dveří od 13:00 do 17:00
Prostory OÚ
• Výstava historie obce a výrobků Oseckého klubu v obřadní síni OÚ od 09:00
do 17:00
• od 14:00 vystoupí:
• Folklórní soubor Sinec (SR)
• Cimbálová muzika Primáš
• Leopardi
• Moravská Veselka
• V přestávce mezi CM Primáš a Leopardi zatančí děvčata SDH Osek n.B.
• Dále budou od 14:00 k dispozici stánky s výrobky a občerstvením:
• Košíkář
• Řezbář
• Trdelníky
• Keramika, svíčky
• Sýry
• Vinotéka u Františka
• Občerstvení zajištěno
Vstup na akce volný

Změna programu vyhrazena

