Přehled kulturních, sportovních a společenských akcí
pro rok 2021 v obci Valtrovice
Pořádání těchto akcí v rámci opatření vlády se mohou měnit, doplňovat,
popř. rušit. Během roku může dojít k organizačním změnám dle aktuálního
stavu epidemiologické situace.
Děkujeme za pochopení.

Datum

Plánované akce

13. 2.
sobota

Masopust
Děti a dospělí v maskách dopoledne obchází vesnici za doprovodu hudby
Sraz masek u KD.

26. 3.
pátek

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

30. 4.
pátek

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

8. 5.
sobota

Lampionový průvod
Děti s rodiči se sejdou u místního obchodu a s lampiony projdou vesnicí.

5. 6.
sobota

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

19. 6.
neděle

Poutní mše svatá

3. 7.
sobota

Soutěž hasičů O pohár starosty obce
Soutěž hasičů v požárním sportu.
Akce se koná na místním hřišti.

10. 7.
sobota

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

28. 8.
sobota

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

17. 9. - 18. 9.
pátek
sobota

Stavění máje a Krojované hody
17.9. Zdobení a stavění máje
18.9. 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.
.

22.10.
pátek

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

3. 12.
pátek

Advent
Zahájení adventu a rozsvícení vánočního stromu u dětského hřiště.

5. 12.
neděle

Mikuláš
Tradiční mikulášská nadílka pro naše děti.

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

