Přehled kulturních, sportovních a společenských akcí
pro rok 2020 v obci Valtrovice

Datum

Plánované akce

18.1.
sobota

Hasičský ples
Naši hasiči pořádají večerní zábavu.
Koná se v KD.

15. 2.
sobota

Masopust
Děti a dospělí v maskách dopoledne obchází vesnici za doprovodu hudby
s večerní masopustní zábavou.
Koná se v KD.

7.3.
sobota

Zábavné odpoledne pro děti
Pro děti i rodiče je připraveno zábavné odpoledne plné soutěží a her.
Koná se v KD.

20.3.
pátek

Setkání s 55+
Posezení s kulturním programem a hudbou pro všechny dříve narozené.
Koná se v KD.

27.3. - 28.3.
pátek, sobota

Noc s Andersenem
Pomocí soutěží a kvízů s knihou si děti připomenou krásu čtení, následně
společně přespí.
Koná se v Klubovně.

3.4.
pátek

Zdobíme vajíčky Skořápkovník
Dětí s pomocí rodičů malují a věší malovaná vajíčka na velikonoční stromek u KD
tzv. Skořápkovník.

25. 4.
sobota

Divadelní představení
Hrají děti z divadelního souboru Waltr pro děti i dospělé.
Koná se v KD.

29.4.
středa

Stavění máje
Děti společně s rodiči zdobí máju.
Koná se u dětského hřiště.

6. 6.
sobota

Dětský den
Zábavné soutěžní odpoledne pro děti.
Koná se na místním hřišti.

21. 6.
neděle

Poutní mše svatá

26. 6. - 27. 6.
pátek
sobota

Stavění máje a Krojované hody
26.6. Zdobení a stavění máje
27.6. Nejvýznamnější společenská a kulturní akce roku, krojovaná chasa
s kapelou od ranních hodin chodí po obci zve občany na večerní hodovou
zábavu v KD.

Pouť se koná na návsi u kostela sv. Jana Křtitele.
.

4. 7.
sobota

Soutěž hasičů O pohár starosty obce, výročí 120 let od založení SDH Valtrovice
Soutěž hasičů v požárním sportu.
Akce se koná na místním hřišti.

11. 7.
sobota

Sportovní den
Spolu si zahraje fotbálek několik družstev přespolních a samozřejmě naši.
Koná na místním hřišti.

29. 8.
sobota

Rozloučení s prázdninami
Pro děti je připravena soutěž v hledání pokladu.
Koná se u KD.

23.10.
pátek

Dlabání v vyřezávání dýní.
Dětí s pomocí rodičů si mohou vyřezat dýni a poté ji rozzářit zapálenou svíčkou.
Koná se v KD.

24.10.
sobota

Zábavné odpoledne pro děti a lampionový průvod
Zábavné odpoledne pro děti plné her a překvapení, následuje průvod po obci
s lampiony, dýňová stezka.
Koná se v KD a venku.

27. 11.
pátek

Advent
Zahájení adventu a rozsvícení vánočního stromu u dětského hřiště.

5. 12.
sobota

Mikuláš
Tradiční mikulášská nadílka pro naše děti.

Bližší informace získáte na Obecním úřadě Valtrovice, tel. 515 275 171,
e-mail: ou.valtrovice@tiscali.cz

