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Náměstí 119
364 55 VALEČ
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364 55 VALEČ

POUŽITÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU OBCE VALEČ ZA ROK 2019
V roce 2019 nám byl zastupitelstvem Obce Valeč schválen finanční příspěvek v částce 24 000,- KČ.
Z tohoto příspěvku jsme zorganizovali celkem 5 akcí - 2 akce pro děti, 3 pro dospělé.
l. Dětský karneval - 2 500,- KČ
Dětský karneval se konal 10. 3. 2019 ve správní budově zámku Valeč. Akce se zúčastnilo celkem 35
dětí a finanční příspěvek byl použit na nákup cukrovinek a ovoce pro děti a na zajištění hudby. Děti
soutěžili v různých soutěžích a akce se dětem líbila.
2. Zahrada Čech - Litoměřice - 4 000,- KČ
zájezd na Zahradu Čech do Litoměřic se konal 17. 9. 2019, kde jsme z finančního příspěvku zaplatili
cestovné - dopravu návštěvníku mini autobusem. Akce se zúčastnilo 19 osob, vstupné si návštěvníci
hradili sami. Tuto akci jsme organizovali poprvé a byla velice úspěšná.
3. NávŠtěva divadla - 2 000,- KČ
Dne 20. 10. 2019 jsme zorganizovali zájezd do Karlovarského divadla. zajistili jsme nákup vstupenek,
které si návštěvníci zaplatili sami. Z finančního příspěvku bylo uhrazeno cestovné.
4. Setkání seniorů - 12 000,- KČ
Dne 26. 10. 2019 jsme již třetím rokem zorganizovali setkání seniorů. Akce se stala tradicí. V letošním
roce naše pozvání využilo 25 seniorů. Z finančního příspěvku byla zaplacena kapela, která provázela
celým odpolednem, dále jsem nakupili občerstvení (zákusky, potraviny na obložené talíře, nápoje).
V příštím roce bychom tuto akci chtěli nadále organizovat.
5. Dětská MikuláŠská nadílka - 3 500,- KČ
Dětská Mikulášská nadílka se konala 7. 12. 2019 ve správní budově zámku Valeč. Akce se zúčastnilo
celkem 37 dětí a z finančního příspěvku byly nakoupeny balíčky pro děti a zaplacena hudba. Tuto akci
pořádáme víc jak 20 let.
Děkujeme Obci Valeč za poskytnutí financí na tyto akce. V letošním roce chceme i nadále tyto akce
pořádat.
Ve Valči dne 3. 2. 2020
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