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ZA VENKOVSKÝMI INSPIRACEMI TENTOKRÁT DO TRHOVIŠTĚ – 2016
Vážení partneři MAS a příznivci,
i letos jsme pro vás připravili zájezd na východní Slovensko – MAS Poondavie, obec Trhoviště. Před
několika lety jsme se domluvili s obcí Libňatov, že tuto exkurzi budeme pořádat společně. Obec
Libňatov a obec Trhoviště spolu dlouhodobě spolupracují jako partnerské obce a daly nám možnost
se k jejich akci připojit. V loňském roce byli součástí výpravy MAS na východní Slovensko libňatovští a
letos se situace opakuje.
Termín odjezdu je stanoven na čtvrtek 27. 10. 2016 v 6.00 z Libňatova, ale autobus pravděpodobně
bude vyjíždět z Pilníkova a tak je možné trasu z regionu upravit podle zájemců. Návrat je plánován
v neděli 30. 10. 2016 ve večerních hodinách.
Hlavními body letošního programu budou: pátek – dopoledne – prohlídka obce, odpoledne – Úcta
k starším – kulturní obecní program ve škole, kde se setkáme s místními občany a s ukrajinskými
partnery; v sobotu plánujeme výlet do části bojiště Dukelsko-karpatské operace z druhé světové
války. Zde je slíben odborný výklad včetně terénní prohlídky a návštěvy muzea ve Svidníku.
Tato exkurze má i své náklady. Po zkušenosti z minulých exkurzí jsme se s obcí Libňatov domluvili
na zajištění kvalitního autobusu. Z tohoto důvodu budeme letos vybírat 1 500 Kč na osobu, což bude
příspěvek na dopravu (cca 1 500 km) a stravu (3x snídaně a 3x večeře), ostatní náklady uhradí MAS.
Pokud bude zájem, bude možné na tuto částku přefakturovat.
Doufáme, že se i v letošním roce najdou zájemci, kteří se na Slovensko opět rádi vrátí. Pokud se
exkurze chcete zúčastnit, ozvěte se nám prosím do 17. 10. 2016 na balcar@kjh.cz. Stačí účast
závazně potvrdit a přihlášku (níže) buď poslat s potvrzením, nebo v následujícím týdnu.
Program: (uvádíme předpokládané časy)
Čtvrtek – 27. 10.
- odjezd v 6.00 z Libňatova (trasa se doladí dle zájemců z území MAS)
- 18.00 – příjezd, přivítání
- ubytování a večeře – ZŠ Trhoviště, v tělocvičně nebo ve třídách, budou k dispozici i žíněnky, vezměte
si s sebou spacák
Pátek 28. 10.
- snídaně
- dopoledne – prohlídka obce dle starosty Roberta Koby
- oběd
- odpoledne – kulturní obecní slavnost – Úcta k starším – zde se mimo jiné potkáme i s ukrajinskými
partnery
- večeře
- neformální posezení
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Sobota 29. 10.
- snídaně
- cca 9:00 – odjezd směr Svidník – zde terénní exkurze po bojišti, návštěva muzea, odborný výklad
pověřeného zaměstnance muzea
- cestou zpět se zastavíme někde na oběd
- večeře
- neformální posezení
Neděle 30. 10.
- snídaně
- rozloučení s partnery a odjezd
S sebou:
- sportovní turistické oblečení
- spacák, karimatku atd.
1 500 Kč (je možné předat při nástupu do autobusu), doklad bude následně vydán
- pojištění si hradí každý sám
Doporučujeme:
- cca 40 Euro – pro nečekané náklady a vlastní spotřebu nebo kartu
- teplé oblečení – na východním Slovensku hodně fouká
- propagační materiály vašich organizací a obcí – letáky a pohledy nevozte, berte jen materiály,
které neskončí v kontejneru na papír – děkujeme za pochopení
- dobrou náladu
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PŘHLÁŠKA NA EXKURZI

„ZA VENKOVSKÝMI INSPIRACEMI TENTOKRÁT DO TRHOVIŠTĚ – 2016“

Vysílající obec nebo subjekt: ........................................................................................................

Jméno a příjmení: .........................................................................................................................

Adresa:..........................................................................................................................................

E-mail: .........................................................................

Telefon:.......................................................................

Podpis: ........................................................................

Datum: ........................................................................

Prosíme o vyplnění přiložené přihlášky co nejdříve.
Nejpozději 17. 10. 2016 ji zašlete na e-mail: Balcar@kjh.cz.
Dotazy volejte na Jana Balcara, 777 851 871.
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