Kalendář akcí roku 2018
27. ledna – obecní společenský ples od 20 hodin v KD Myslív, hraje
ZENIT, předtančení, tombola, zabijačkové pochoutky, půlnoční
překvapení
3. února - ve 12 hodin od kulturního domu masopustní průvod obcí,
ukončení průvodu v hostinci „U Muklů“ v Myslívě
24. února – dětský maškarní karneval od 14 hodin v KD Myslív
3. března – od 19 hodin v kulturním domě v Myslívě se hraje komedie
s názvem „Manželství na druhou“ v podání Plánického divadelního
spolku
10. března - od 9 hodin se v kulturním domě v Myslívě koná turnaj ve
stolním tenise, přihlášky na tel. č. OÚ- 724 181 040 nebo u Miloslava
Holuba – 739 407 063
7. dubna - Stehlíkův pochod, sraz účastníků v 10 hodin u Obecního
úřadu v Myslívě - otevření Stehlíkovy vyhlídky ke 110. výročí
narození
7. dubna - od 20 hodin pouťové posezení „V Podsádí v Milčicích“
22. dubna - od 14 hodin k tanci a poslechu hraje Doubravanka v KD
Myslív
30. dubna – ve všech obcích stavění máje
12. května – oslava Dne matek v KD Myslív
13. května – od 14 hodin k tanci a poslechu hraje Malá muzika Nauše
Pepíka v KD Myslív
19. května - zájezd na výstavu „Má vlast“ na Vyšehrad, autobus
zdarma, odjezd v 8.30 od pošty, zájemci se mohou hlásit na OÚ
v Myslívě
25. května - Noc kostelů v Myslívě
26. května – oslava MDD na hřišti v Myslívě

2. června - zájezd pro děti s rodiči do West Parku v Plzni
www.westpark.cz
30. června - 3. ročník „Hry bez hranic“ od 14 hodin v Myslívě na
hřišti
17.- 19. srpna - myslívská pouť – výstava, koncert, fotbal, zábava,
atrakce
24.-26. srpna - louženská pouť – zábava, hry, atrakce
6. října – od 10 hodin vítání občánků
26. října - lampionový průvod s táborákem, sraz v 19 hodin u vinárny
27. října - od 14 hodin Drakiáda nad koupalištěm
17. listopaduod 17 hodin slavnostní vyhodnocení soutěže
v kalendáři – Paměť krajiny v hostinci „U Muklů“
24.1istopadu - od 16 hodin koncert ke cti sv. Cecilie, rozsvícení
vánočního stromu
8. prosince - od 15 hodin Peklíčko na faře + Mikuláš
31. prosince – od 20 hodin Silvestrovská zábava + ohňostroj
Další akce nebo změny budou včas oznámeny !

Obecní úřad v Myslívě

