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Náměstí119
364 55 VALEČ
Ve Valči dne 27. 1. 2020
Věc: Zpráva o použití finančního příspěvku z rozpočtu Obce Valeč za rok 2019
v roce 2019 jsme požádali Obec Valeč o přidělení finančního příspěvku, kde nám byla zastupitelstvem
obce schválena částka 25 000,- KČ na pořádání kulturnIch akci.
Celkem jsem zorganizovali 4 kulturní akce pro všechny generace:
Stavění máje - 7 000,- kč
30. dubna 2019 jsme tradičně pořádali na náměstí ve Valči stavění máje. Odpoledne bylo plné
čarodějnických soutěží nejen pro děti, ale i pro dospělé. Z finančního příspěvku jsme pořIdili
občerstvení pro děti, zajistili hudbu a nakoupili sladké odměny na dětské soutěže. Akce se zúčastnilo
kolem 50 (nejen mistnich) obyvatel.
pohádkový les pro děti - 5 000,- KČ
9. května 2019 jsme pořádali v zámeckém parku pohádkový les pro děti, kterého se zúčastnilo 43 dětí.
Děti plnily různé úkoly a závěrem celého dne bylo připravené kouzelnické představení nejen pro děti,
ale i pro rodiče. Z finančního příspěvku jsme zaplatili kouzelnické představení.
Dětský den - 6 000,- KČ
1. Června 2019 jsme připravili Dětský den, kterého se zúčastnilo 39 děti. Pro děti byly připravené
stanoviště se soutěžemi a odpoledne zakončila dětská diskotéka. Této akce se zúčastnili profesioná|ní
hasiči VVP Hradiště, kteří dětem na dovádění pustili pěnu. Počasti přálo, takže nám rodiče odpustili i
to, že si dítka odváděli domu úplně mokrá. Z finančního příspěvku jsme pořIdili občerstvení pro děti,
ovoce a zeleninu, buřtiky na opékáni a sladké odměny za soutěže.
Hasičská zábava - 7 000,- KČ
PoslednI akcí, kterou jsme zorganizovali byla dne 14. 9. 2019 hasičská zábava na fotbalovém hřišti. l
přesto, že už byl večer chladnější, návštěvníky zábavy to neodradilo a zúčastnilo se celkem 62 osob.
Hudba hrála do ranních hodin, byla připravena bohatá tombola a pro dámy krásné kytičky na dámskou
volenku. Z finančního příspěvku jsme pořIdili květiny na dámskou volenku a zaplatili kapelu, která
bavila návštěvníky zábavy do ranních hodin.
Ze schválené částky 25 000,- kč jsme proúčtovali 24 000,- KČ. 1 000,- kč jsme vrátili Obci Valeč, neboť
jsme nezorganizovali akci La mpionový průvod. Akce Šipkovaná, na kterou jsem žádali 1000,- KČ byla
finančně přesunuta na akci pohádkový les pro děti - dle žádosti o přesunutí částky, kterou schválilo
zastupitelstvo obce.
Děkujeme Obci Valeč za poskytnuti financí na organizování kulturních akcí. Nadále bychom v těchto
Činnostech chtěli pokračovat i v letošním roce.
Za SDH Valeč
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