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Tršický zpravodaj
listopad  2009 občasník

Po vrtkavém létu se přihlásil podzim a s ním 
12. a 13. září naše hody.

Tentokrát  snad bez jediného mráčku a to 
jak na obloze, tak i v organizaci celé akce.

Ta letošní byla kromě tradičních aktivit, jako 
je sobotní zábava, nedělní zabíjačka, odpoled-
ní program, které organizovala obec Tršice, 
hodový koncert a slavnostní hodová mše, jež 
zajišťovala farnost Tršice, výstavy, které po-
řádali zahrádkáři a chovatelé, sportovní den 
na hřišti, jež zajišťovala TJ Tršice, obohacena 
o novou akci a tou byl Tršické žabák. 

Dovolím si tvrdit, že letos byly všechny 
akce tršických hodů hojně navštíveny, což 
bylo potěšující pro všechny pořadatele.

Nemá cenu posuzovat, která z akcí byla 
úspěšnější, která se více líbila, důležité je, 
že se hody opět povedly a že si každý z nás 
vybral něco zajímavého..

Děkuji touto cestou všem pořadatelům 
a organizátorům jednotlivých akcí za jejich 
práci a nashledanou na hodech v Tršicích 
v roce 2010.
 Milan Mahdal

Na závěr si ještě připomeňme tršické hody na fotogalerii.

Tršické hody 2009
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Od roku 2001 se z iniciativy Rady Evropy 
slaví 26. září Evropský den jazyků.

Cílem je upozornit nejširší veřejnost na dů-
ležitost jazykového vzdělávání, zvýšit povědo-
mí  o bohatství všech jazyků, kterými se v Ev-
ropě mluví a podporovat celoživotní studium 
jazyků.

25. září proběhl na naší škole pro žáky 5.-9. 
roč. projektový den věnovaný tomuto svátku.

Přípravy na podobné akce probíhají vždy ně-
kolik dní dopředu. 

Nejprve jsme se dohodli na rozdělení žáků 
do šesti skupin podle jazyků. Zvolili jsme an-
gličtinu, němčinu, francouzštinu, španělštinu, 
ruštinu a jazyky nejmenších států Evropy.

Každá skupina si vyhledávala důležité in-
formace a zajímavosti o daném jazyce a o ze-
mích, ve kterých se jazyk používá. Během 
dopoledne žáci samozřejmě využívali počíta-
čovou učebnu, užitečné byly atlasy, encyklo-
pedie, slovníky a výstřižky z časopisů. Typické 
obrázky, fotografie, mapky, nejpoužívanější 
fráze a slovíčka, recepty a jiné materiály žáci 
nalepili na papíry velkého formátu. Vznikly tím 
zdařilé plakáty, shrnující poznatky, které děti 
během dne načerpaly.

Součástí projektové výuky byly i videona-
hrávky, zábavné jazykové aktivity, nácvik pís-
ničky u kytary nebo u klavíru a soutěžní zá-
věrečný kvíz, který si připravili pro své mladší 
spolužáky deváťáci.

Program jsme zakončili minivernisáží vyro-
bených plakátů na chodbách a oceněním nej-
úspěšnějších skupin.

Ocenění si ale zaslouží všichni žáci, kteří se 
do práce v týmech aktivně zapojili a přispěli 
tím ke zdařilému průběhu celé akce.
     
 

Iveta Drápalová, učitelka ZŠ Tršice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRŠICE

EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ NA NAŠÍ ŠKOLE

ZŠ Tršice   ZŠ Tršice   ZŠ Tršice 
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Na začátku nového školního 
roku se už na naší škole stalo 
tradicí naplánovat dopravní pro-
jekt. Je to hlavně z bezpečnost-
ních důvodů.  Dopravní situace 
se z důvodu otevření průtahu 
obcí stala pro chodce více ne-
bezpečná. Proto jsme se žáky 
1.-4. ročníku jedno dopoledne 
věnovali dopravní výchově.

Celé této akci předcházela 
pečlivá příprava. Časově roz-
vrhnout a naplánovat obsah 
vhodných, zajímavých a různo-
rodých činností je nelehký úkol. 
Jestli se nám to podařilo, po-
suďte sami. Děti plnily pod ve-
dením své paní učitelky  různé 
aktivity na vymezených stano-
vištích v okolí školy. Musely se 
naučit projít  bezpečnou cestu 
od budovy školy na autobuso-
vou zastávku a uvědomit si to 
správné místo pro přecházení 
vozovky. Zopakovat základní 
dopravní značky, přiřadit k nim 
správný název, vyjmenovat  
pravidla chování v  silničním 
provozu dělalo problém jenom 
některým mladším žákům, kte-
ří se budou této výuce věnovat 
v hodinách prvouky. Všichni si to 
ale užili při koloběžkové soutěži, 
která proběhla na bezpečném 
úseku před školou. Soutěžící 
byli sice hlasitě povzbuzováni, 

ale dobře a rychle dojet do cíle 
nebylo pro někoho jednoduché. 
Žáci si mohli při skládání puz-
zle a názvů dopravních značek 
ve dvojici radit a pomáhat. Zá-
roveň si tak uvědomili význam 
vzájemné spolupráce a pomoci, 
které je tolik potřeba v běžném 
životě. Ošetření drobného pora-
nění a zajištění lékařské pomo-
ci úzce souvisí s dopravní vý-
chovou, proto nesměla chybět 
lékárnička a cvičná ošetření. 
Velkým překvapením pro žáky 
i mnohé řidiče bylo stanoviště, 
kde probíhala kontrola projíž-
dějících vozidel. Tu  prováděli 
policisté z Dopravního oddělení 
z Olomouce. Žáci si tak prak-
ticky lépe uvědomili, jakých 
přestupků se mohou řidiči do-
pustit. Peněžité pokuty se ten-
tokrát nedávaly. Odměnou těm 
,,ukázněným“ bylo usměvavé 
papírové jablíčko, kdo se dopus-
til přestupku, dostal zamračený  
citron. Mnohé děti přistupova-
ly k tomuto úkolu s respektem 
a zpočátku i s ostychem. Staly 
se aspoň na chvíli malými spo-
lupracovníky policie při silniční 
kontrole. Těch rozdaných jablí-
ček bylo naštěstí více. Jestli to 
donutí řidiče k jejich další bez-
pečné jízdě, zůstává naším vel-
kým přáním. 

Pěkné dopoledne plné zají-
mavých úkolů rychle uběhlo. 
Snad tak žáci získané vědomosti 
a zkušenosti uplatní k bezpečné-
mu pohybu v silničním provozu. 
Nečekaným a milým překvape-
ním pro děti byla odměna jed-
noho řidiče opravdovými jablky, 
na kterých si na závěr projektu 
pochutnaly.     

       Mgr. Jarmila Chytrá
učitelka 1. stupně ZŠ Tršice

ZŠ TRŠICE  ZŠ TRŠICE  ZŠ TRŠICE 

Jako ředitelka Základní školy Tršice, okres Olo-
mouc, příspěvková organizace bych  tímto ráda 
informovala veřejnost o zapojení školy do různých 
sběrových aktivit a zároveň možnosti občanů eko-
logicky zlikvidovat různé výrobky.
V minulém školním roce jsme se zapojili do pro-
jektu RECYKLOHRANÍ, který organizuje firma 
ASEKOL a  ve kterém chceme pokračovat i letos. 
Jedná se o sběr použitých baterií a elektrozařízení 
( tiskárny, kopírky, faxy, televize, monitory...). 
V letošním školním roce jsme se zapojili do sbě-
ru zářivek ( úsporné zářivky, výbojky, trubicové 
zářivky do 40 cm, světelné zdroje s LED diodami) 
organizovaného systémem EKOLAMP.
Sběrná nádoba na baterie je umístěna v budově 
1.stupně. Použité baterie lze poslat po dětech nebo 
přinést osobně denně od 7 do 16 hodin. Sběrná 
nádoba na elektrozařízení a sběrná nádoba na zá-

řivky jsou  umístěny ve vchodě budovy 2.stupně 
a lze je využít denně od 7 do 17 hodin.
V září jsme zorganizovali jednorázovou akci  - sběr 
železa a elektroodpadu, která byla i přes menší 
zájem za strany veřejnosti úspěšná.
Dále bychom rádi pokračovali v tradičním sběru 
papíru, který byl v důsledku přerušení výkupu po-
zastaven. V současnosti je tato aktivita v jednání. 
V případě, že se nám podaří zajistit firmu, která by 
od nás papír vykupovala, budeme Vás informovat.
Zde bych také ráda zdůraznila, že pokud tyto akti-
vity přinášejí pro školu nějaký finanční prospěch, 
jsou získané peníze vždy použity pro žáky. Pokud  
chcete ekologicky zlikvidovat výše zmíněné výrob-
ky, budeme rádi, když je přinesete k nám, protože 
tím zároveň podpoříte  žáky naší školy.

Mgr.Vladimíra Švecová-ředitelka školy

SBĚROVÉ AKCE A ZŠ TRŠICE

Dopravní projekt na 1. stupni ZŠ Tršice
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Start do nového
školního roku

Po zasloužených prázdninách při-
šlo září a nastal opět nový školní 
rok. Žáci se znovu setkali se svý-
mi „starými “ spolužáky a  někteří 
si zvědavě prohlíželi nové tváře, 
které se ve škole 1.září objevily. 
Do první třídy letos nastoupilo 17 
dětí, kterým jsme chtěli pomo-
ci překonat počáteční nejistotu,  
rychleji se ve škole zorientovat, 
poznat nové paní učitelky a mezi 
staršími žáky  najít  nové kama-
rády. Proto jsme si hned na konci 
prvního školního týdne  „ odskočili 
“od podepisování sešitů a učebnic 
do herny, abychom zahájili náš 
první letošní  projekt s názvem 
VŠICHNI JSME KAMARÁDI.
 Projekt jsme odstartovali společ-
ným zpěvem  nové školní hym-
ny, která děti  naladila hned od 
první sloky. Následovalo náhodné 
rozdělení  do skupin  a všichni se 
pustili do práce.   
Připraveno bylo  několik pestrých 
aktivit, ve kterých byla důležitá 

především  týmová práce . Dě-
tem se líbila PAVUČINKA, při níž  
se všichni  vzájemně  představili, 
sdělili  si svoje záliby a navázali  
se do jedné pevné sítě.  Zajímavé 
bylo i  INTERVIEW S UČITELEM, 
vlastně s učitelkou. Dali jsme 
žákům prostor a otázek bylo 
dost – Chodila jste ráda do ško-
ly? Jaký máte  ráda sport? Učíte 
ráda?......
Žáci si  při plnění aktivit brzy uvě-
domili, že  každá činnost se musí 
řídit určitými pravidly.
 A tak zapřemýšleli , dali hlavy  
dohromady a stanovili  si nejdů-
ležitější pravidla chování  v kolek-
tivu sami. Výsledek  nás všechny  
mile překvapil.
Druhý den jsme v projektu pokra-
čovali. Při pohybových hrách - Na 
hmotu, Korunovou štafetu, Nosní 
poštu, Jeřáby … si žáci  rozvíjeli  
obratnost, soustředění a opět již 
zmiňovanou spolupráci.
Oba dny jsme si společně se žáky  
užili spoustu legrace, učení a po-
hody. Atmosféra byla výborná a  
za zpěvu naší hymny – „Ta naše 
škola tršická..“, odcházeli žáci  

vesele a spokojeně domů. A paní 
učitelky? Ty doufají, že kamarád-
ství a pěkné vztahy vydrží mezi 
dětmi celý školní rok. Tak hodně 
úspěchů a  zdaru  v tom novém 
školním roce!

Mgr. E. Žundálková 
učitelka 1.st. ZŠ TRŠICE

V úterý 1. září jsme slavnostně zahájili  školní rok 2009/2010. V tomto školním roce máme  169 žáků 
v  9 třídách, z toho 73 žáků na 1.stupni,  96  žáků na 2.stupni a 1 oddělení školní družiny s 30 dětmi. 
I letos počet žáků mírně poklesl, což se z hlediska financování jeví jako dlouhodobý problém. Třídy na  
1. stupni jsou málo početné, početnější třídy na 2. stupni vyžadují dělení na skupiny z důvodu malé 
kapacity některých učeben. Tato situace je pro školu ekonomicky velmi nevýhodná.

Z celkového počtu žáků máme 7 integrovaných žáků – jejich vzdělávání probíhá podle individu-
álního vzdělávacího plánu. V 8. ročníku pomáhá třídnímu učiteli asistentka pedagoga.

S novým školním rokem nastala v okolí budovy 2. stupně řada změn. Zprovozněn byl průtah 
obcí, čímž se dopravní situace  zásadně změnila. Je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Žáci byli hned 
první školní den poučeni o nejbezpečnějším způsobu přecházení vozovky, tuto informaci jsme 
předali také rodičům na třídních schůzkách, které se konaly dne 3.9.2009. Vedení školy trápí také 
chování žáků na veřejnosti, především jejich posedávání u školy a na lavičkách u hospody, kde dě-
lají nepořádek, a také na nové zídce u autobusové zastávky, kterou už začali „rozebírat“. Na tomto 
místě bych chtěla upozornit, že chování žáka mimo školu není věcí školy ale jeho rodičů, kteří za 
něj odpovídají. Škola nemůže žáka za případné prohřešky postihnout.  

Závěrem bych chtěla popřát našim žákům hodně chuti i jejich učitelům hodně sil do další školní 
práce . Mgr.Vladimíra Švecová – ředitelka školy

Počty žáků ve třídách a třídnictví: 
1.třída 17 žáků pí.učitelka Slámová
2.třída 13 žáků pí.učitelka Jarmila Chytrá
3.třída 12 žáků pí.učitelka Eva Žundálková
4.třída 18 žáků pí.učitelka Ilona Sedláčková

5.třída 13 žáků pí.učitelka Radka Zborníková
6.třída 22 žáků p.učitel Pavel Bartoň
7.třída 27 žáků pí.učitelka Iveta Drápalová
8.třída 28 žáků pí.učitel  Vladimír Šindler
9.třída 19 žáků pí.učitelka Inez Šindlerová

ZAČAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
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Pomalu končí zahrádkářská sezóna. I když po-
ryto a zasázený česnek ještě nemáme, i tak se 
nám už dny krátí a práce na zahrádce ubývá.

Řeknete si, je to dobře! Je potřeba nechat pří-
rodu odpočinout a naše ruce a záda také.

Jaká letošní sezona vlastně byla?

Navzdory vrtochům počasí, napřed velkému 
suchu a následně deštivým přeháňkám třikrát 
za den si myslím, že jsme nedopadli nejhůř.

Své výpěstky jsme prezentovali na letní vý-
stavě 28.6.2009 v naší klubovně. Tak jako loni, 
jsme výstavu ovoce, zeleniny 
a bobulovin obohatili o kak-
tusy pěstitele Ing. Tomáše 
Hradila z Velké Bystřice.

V září jsme, jako již po-
několikáté, obohatili hodový 
program o malou tématickou 
výstavku.

Tentokrát jsme vystavili ruční práce, které 
jsme společně během zimních večerů vytvoři-
li. Práce byly naaranžované společně se sezónní 
zeleninou a květinami. Součástí výstavky byla 
také „babiččina zahrádka“ plná nejrůznějších 
bylinek a koření. Voňavá a určitě poučná.

Také v září a to 27. nás čekala ještě naše tra-
diční podzimní výstava ovoce, zeleniny a květin 
doplněná o nádherné bonsaje, sukulenty a hři-
by.

Na přípravě každé výstavy se podílela celá 
řádka zahrádkářů, kterým bych chtěla tímto 
moc poděkovat. Vynikající domácí bufet a boha-
tá tombola je také dílem pár ochotných lidiček 
a několika příznivců. Velkou poctou pro nás byla 
návštěva posledního žijícího zakládajícího čle-

na a dlouholetého předsedy naších zahrádkářů 
pana Jana Nitky. Přejeme mu hodně zdraví a tě-
šíme se, že nás ještě mnohokrát přijde potěšit 
svou přítomností.

Vrcholem sezony se pro mnohé z nás stala 
účast na podzimní Floře Olomouc, kde své vý-
pěstky vystavovalo dvanáct našich zahrádkářů.

Navzdory některým pochybovačům návštěv-
nost naší výstavy stoupla o 50%, tombola se se-
dmdesáti cenami byla rozprodána hned po obě-
dě, po šesti krabicích cukroví se jen zaprášilo… 

Kromě těchto vyloženě zahrádkářských akcí 
jsme se  ještě přes zimu setkávali v klubovně, 

kde jsme tvořili, háčkovali, 
vyráběli zvonkohry… Při „ví-
tání jara“ jsme v „dílničkách“ 
tvořili spolu s dětmi výrobky 
s jarní tématikou. Vlastnoruč-
ně vytvořená kačenka, beruš-
ka nebo hnízdečko s mláďát-
ky nepotěšila jenom děti.

A než jsme se vrhli na tu pravou zahrádkář-
skou práci, tak jsme si ještě společně vyšli na 
Olešnici, kde jsme se nejen občerstvili, ale také 
určitě skvěle pobavili a nastřádali plány na další 
společně akce. Jsem moc ráda, že se k nám při-
dali i další přátelé nejenom zahrádkáři.

Na otázku těch, co jen mudrují v hospo-
dě: „Proč to děláme?“ Odpovídám:“Prostě nás 
to baví a doufám, že ještě hodně dlouho bavit 
bude!“ Děkuji přátelům zahrádkářům a všem 
našim příznivcům, kteří nelení udělat něco pro 
druhé a také se sejít a jen tak poklábosit!
Doufám, že se v příštím roce zase sejdeme!

Za  zahrádkáře Tršic, Zákřova a Vacanovic
Jana Ulicová

„ZAHRÁDKÁŘSKÉ
 OHLÉDNUTÍ“

VÁŽENÉ A MILÉ SPOLUŽAČKY, VÁŽENÍ A MILÍ  SPOLUŽÁCI,

první zářijovou sobotu odpoledne jsme se společně setkali v tršické radnici, abychom v přátelské 
a srdečné atmosféře zavzpomínali na školní léta strávená v základní škole v tršicích a vzájemně si řekli 
i potvrdili, jak nás baví život více a více. byli jsme všichni nesmírně potěšeni a nadšeni, že jste do tršické 
radnice přišli vy spolužačky i spolužáci z tršic, ale i z okolních vesnic či až z brna. po vzájemném přiví-
tání, přípitku a po prohlédnutí fotek od mateřské školky až po současné svatby některých našich dětí či 
narození některých našich vnoučat a vnuků, jsme se s radostí přemístili na tršické náměstí pod nejnovější 
znak tršic – žába -, abychom se s úsměvem na tváři 
zvěčnili tam, kde jsme před mnoha lety stáli s aktovkou 
na zádech jako žáci první třídy. tato socha žáby svým 
upřímným zrakem a zajímavým úsměvem sleduje naše 
společné dovádění a jistě se těší, jak se opět za pár 
let setkáme, opět si potvrdíme, že nás život stále baví, 
a že naše řady rozšíří naši milí a nenahraditelní spolu-
žácí: laďa kiml, mirek nožička, jiří tylich, laďa zdařil, lu-
boš dokoupil, luboš steiger …velice děkujeme redakč-
ní radě tršického zpravodaje za báječnou spolupráci 
a vám všem, že jste přišli!     ZINA & ELIŠKA
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Kaple v poli mezi Tršicemi a Penčicemi, 
zasvěcená sv. Kunhutě, patronce pomlou-
vaných, návštěvníky moc neláká. Možná 
kvůli vzdálenosti od obou vesnic. Kaple je 
totiž na tak odlehlém místě, že cenné věci, 
které uchovávala, musely být již dávno 
z ni odvezeny a uchovány ve farním trezo-
ru. Slušné lidí toto místo moc neláká třeba 
také proto, že prostranství bývalého hřbi-
tova u této kaple může u někoho vyvolá-
vat tajemný až stísněný pocit. Podle his-
torických pramenů jsou zde totiž pohřbeni 
vojáci z doby napoleonských válek a podle 
vyprávění mezi nimi i jeden ruský gene-
rál.

Kaple i s okolím ožívá jen jednou do 
roka. Podle vyprávění pamětníků vždy na 
Císařské hody, které se za starého Rakous-
ka-Uherska slavívaly vždy okolo svátku sv. 
Martina 11.listopadu, kdy se zde konala 
mše svatá. Podle ještě starších písemných 
pramenů se zde již v sedmnáctém století 
konaly bohoslužby třikrát do roka. Později 
jen v říjnu. Letos však tomu bylo jinak. Po-
slední čtvrtek v srpnu zde byla obětována 
mše, kterou nechala sloužit paní Zdena Ta-
landová z Tršic za své rodiče - otce Zdeňka 
Dvořáka, posledního mlynáře na nedale-
kém Dolním mlýně a jeho manželku, ro-
zenou Pospíšilovou ze mlýna v Žákovicích. 
V tento den se sjeli ke kapli věřící a přáte-
lé tohoto charismatického místa osmnácti 
auty. Další připutovali pěšky. Mezi přítom-
nými byl letos poprve bývalý předseda Ze-
mědělského družstva v Kokorách a dlouho-
letý člen lidové strany Ing. Ferdinand Ježík. 
"Ta příroda, stromy a klid v okolí kapličky 
je nádhera", s nadšením vzpomínal Ježík 
na svoji první návštěvu Kunhutky. Záro-
veň se ho však citelně dotknul neutěšený 
stav ve kterém se kaple nacházela. Svody 

z okapů sváděly vodu ke zdi, kterou pod-
máčely a následkem toho zčásti opadala 
omítka. Zdi popraskaly. Kdyby ihned nedo-
šlo k opravě, časem by škody na této his-
torické stavbě byly ještě větší. Nedostat-
ků, které volaly po opravě však zde bylo 
mnohem víc. Ferdinanda Ježíka, který má 
za sebou již mnoho oprav křížů a pomníků 
v širokém okolí toto dílo zkázy nenechalo 
lhostejným. V první řadě povolal statika, 
který konstatoval, že kapli lze opravit. Je 
však nutné odvézt vodu z okapů od zdiva. 
Poté Ježík z vlastních prostředků nakoupil 
stavební materiál. Finanční pomoc Obecní-
ho úřadu v Tršicích, v jejíchž katastru kap-
le leží, však skromně odmítl slovy: "Máte 
dost starostí se svým kostelem." Sehnal 
také potřebné pracovní síly. Jeho přátelé 
a známí ochotně pomáhali zdarma. "Nej-
víc se nás najednou sešlo devět", vzpomí-
ná Ježík. Mezi nimi byl penčický kostelník 
Miloslav Šváček, jinak také předseda Svě-
tové organizace katolických esperantistů. 
Pomáhali však i ti o kterých se říká, že do 
kostela nepříjdou jak je rok dlouhý. Ochot-
ně i s traktorem zde pracoval Josef Vilimec 
z Penčic nebo bývalý skladník kokorské-
ho družstva Zdeněk Šromota z Předmostí 
a řada dalších. Také samotné Zemědělské 
družstva Kokory nezůstalo stranou a zdar-
ma poskytlo na opravu kaple dva zední-
ky, lešení a traktor. Celkem se na opravě 
Kunhutky vystřídalo jedenáct brigádníků, 
z toho dvě ženy, Zdena Talandová z Tršic 
a Svatava Baranová z Penčic. Stavební 
opravy dokončili malíři, které zaplatil zase 
nikdo jiný než Ing. Ferdinad Ježík. "Ještě 
by to chtělo opravit chátrající zídku okolo, 
ale na to si již netroufám", lituje Ježík. 

Miroslav Rozkošný

"KUNHUTKU" OPRAVILI OBĚTAVÍ DOBROVOLNÍCI

Koupím v Tršicích rodinný domek 
se zahrádkou, i k rekonstrukci. 

Velmi děkuji za nabídky.
Tel. 721361541, může být i SMS.
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VYHLAŠOVANÉ FICHE

Priority a cíle Strategického plánu LEADER Regionu Bystřička jsou prezentovány v rámci  
6 Fichí, které byly vypracovány na základě široké diskuse, s ohledem na analýzu území 
a průzkumy mapující skutečné potřeby místních subjektů a připravované projekty. 
Prostřednictvím dotační podpory projektů, realizovaných v souladu s jednotlivými Fichemi 
by mělo dojít k reálnému naplnění vizí Regionu Bystřička. 
V jednom kole příjmu žádostí může žadatel podat v rámci jedné Fiche pouze jedinou Žádost 
o dotaci.
Do třetí výzvy jsou pro příjem projektových žádostí vybrány následující Fiche:
Fiche č. 1 – Rozvoj zemědělských podniků
 / Finanční alokace cca 1.000.000 Kč
Fiche č. 4 – Podpora podnikání v regionu
 / Finanční alokace cca 1.000.000 Kč
Podrobný popis financovaných aktivit je uveden v rámci jednotlivých Fichí 
na www.masbystricka.cz. 

TERMÍN PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

Termín příjmu žádostí na MAS
Žadatel předá žádost na sekretariátu MAS Bystřička v termínu od 16.listopadu do 4.pro-
since 2009. Žádosti budou přijímány v pracovní dny od 9.00 do 16.00 hodin, a to 
po předchozí telefonické domluvě.
Všechny žádosti doručené po tomto termínu budou automaticky vyřazeny. 
Při konečném hodnocení projektů v případě rovnosti bodů rozhoduje také datum a čas po-
dání žádosti. 

MÍSTO PODÁNÍ

Adresa, místo podání žádostí
Sekretariát MAS Bystřička, Zámecké náměstí 81, 783 53 Velká Bystřice.

KONTAKT PRO DALŠÍ INFORMACE

Kontakt na manažera MAS a další osoby spojené s realizací SPL
Ing. Zbyněk Müller, ředitel společnosti, 777327325, muller@bmasistent.com
Petra Janišová, manažerka projektů, 724588832, janisova@masbystricka.cz
Marie Palacková, ekonomka společnosti, 606570025, palackova@muvb.cz

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA BYSTŘIČKA 
VYHLAŠUJE VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ
V SOULADU SE STRATEGICKÝM PLÁNEM LEADER
REGIONU BYSTŘIČKA A S PRAVIDLY PROGRAMU
ROZVOJE VENKOVA, OSA IV. LEADER
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P O Z V Á N K A
na výstavu betlémů, zvonků a svícnů

Tršický zámek - muzeum

 Sobota 19. 12. 2009 14.00 - 17.00 hod
 
 Neděle 20. 12. 2009   10.00 - 12.00 hod
  13.00 - 16.00 hod

          Srdečně zvou pořadatelé

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
Sbor dobrovolných hasičů TRŠICE

zve všechny děti a rodiče na příjemně strávené odpoledne 

v neděli 6.12.2009 
od 14.30 – do 18.00 hod.

na sále kulturního domu TRŠICE

Soutěže s čerty pro malé i velké děti.
Sladké odměny za soutěže, tombola
a na závěr Mikulášská nadílka.

Občerstvení zajištěno

Těší se na Vás hasiči z Tršic 
Mikuláš, Anděl,Čerti a Lucifer

Pro děti a rodiče z  okolních obcí bude přistaven autobus na trase
13.40 Hostkovice,13.50 Přestavlky,14.00 Suchonice,14.10 Lipňany,
14.20 Vacanovice, odjezd vždy  z autobusové zastávky.
14.10 Zákřov-hasičská Avie SDH Tršice

v 


