Olševčani se radi družimo
Pravijo, da na mladih svet stoji in prav zato smo se mladi na Olševku odločili, da
stopimo skupaj in naredimo nekaj dobrega. Ker nam naša vas veliko pomeni, smo
ustanovili skupino We love Olševek (Ljubimo Olševek), katere glavni namen je
oţiviti druţenje vaščanov vseh generacij med sabo. Ţelimo ohranjati stare običaje
(pustovanje, miklavţevanje, likof, šranganje, …) in v ljudeh prebuditi športnega duha
preko različnih aktivnosti kot so nogomet, odbojka, planinski pohodi, …
Prav v ta namen smo v letošnji sezoni odprli svojo spletno stran vasi Olševek http://olsevek.si - na kateri objavljamo vse zanimivosti, obvestila in dejavnosti in
tako lahko informiramo vse, ki to ţelijo.
Ponosni smo, da smo Olševčani in zato smo
pripravili majice z logotipom vasi, ki jih z
veseljem nosimo.
Da pa ni ostalo le pri besedah in ţeljah, moramo povedati, da so športne aktivnosti na
vasi zelo zaţivele. Na Stagnah, kjer ţe imamo nogometno igrišče, smo pripravili še
igrišče za odbojko, ki je bilo obiskano cele počitnice. Poleg nogometa in odbojke pa
so naše mame in dekleta, kar pridno obiskovale bliţnjo Štefanjo goro in tako tudi
prispevale svoj del pri oţivljanju vasi.
Uspešno smo pripravili tudi dva druţinska športna piknika na katerem ni manjkalo
športnih iger, glasbe, jedače in pijače. Udeleţba je bila izvrstna.
Na svoj račun so prišli tudi ljubitelji gora. Organizirali smo tri druţinske izlete na
naše vršace Stol, Debelo peč in Begunjščico. Zahvala gre naši vremenarki in pa
navigatorju, da so vsi trije izleti potekali brezhibno in varno.
Tudi za tiste malo bolj vročekrvne smo poskrbeli, da so se malo namučili. Pripravili
smo paintball na Jezerskem. Najlepše je bilo to, da so se nam pridruţila tudi naša
dekleta in pokazala svoj pogum in iznajdljivost.
Ob tej priliki pa bi se radi zahvalili vsem vaščanom, sponzorjem in staršem, ki nas pri
projektu podpirate in nam na kakršenkoli način pomagate.
Družinsko športno popoldne

Pohodniki na Debeli peči

Ženska nogometna ekipa z vaškimi majicami

