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Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00258 
Název nositele strategie: MAS Mezi Hrady, z.s. 
 

Číslo 
připomínky 

Subjekt / osoba Kapitola / 
číslo strany 

Text připomínky Vypořádání připomínky 

1 ART elektro s.r.o. 1.4.1./15 v tabulce u ART elektro je špatná adresa, správná je Březová 
33, 267 51 Zdice 

opraveno 

2 Iva Kinclová 1.4.2./15,16 1.4.2. celej odstavec je nějaký divný (rok 2004 - ???) opraveno 

3 Obec Trubská 4.8.2./63 u Trubské prosím doplnit společenský sál opraveno 

4 Obec Točník 4.2.1./30 Obec Točník má 250 obyvatel opraveno 

5 Obec Červený Újezd 4.8.3./66 Červený Újezd  - každoroční vánoční Advent s vystoupením 
představení dětí školy a školky, Divadelní představení 
hostujících souborů (letos bude podruhé) 

opraveno 

6 Obec Svárov 4.8.3./67 Svárov - kulturní dění spolku SSZ - přednášky historie, 
koncerty, výstavy, postupná drobná vylepšování historického 
vzhledu obce 

opraveno 

7 Iva Kinclová 1.2./6,7 Dopsat členy MAS Opraveno 

8 Iva Kinclová 4.1./28 Výměra MAS Opraveno 

9 Obec Bzová 4.8.3./66 pokud by bylo možné prosím o doplnění pravidelných akcí 
Bzová: 2 x za rok rybářské závody – dětí a dospělých, pálení 
Čarodějnic, Velikonoční florbalový turnaj, Strejda Cup a 
Open Air Cup – to jsou ty dva florbalové turnaje, setkání 
rodáků a přátel obce, hasičské závody. 

Opraveno 

10 Obec Bzová 4.8.3./66 U Březové máte napsáno setkávání Bzových, ale je to 
Březových. 

Opraveno 

11 Obec Bzová 4.13/84 U kulturních památek – Bzová nemá žádný rodný roubený 
dům. přidat by se mohly pomníky obětem 1. a 2. sv. války a 
křížky (je tam jen křížek) 

Opraveno 

12 Obec Březová 4.3./46 ve shrnutí části INFRASTRUKTURA není uvedena obec 
Březová mezi obcemi, které nemají vodovod (jsou zde 

opraveno 
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uvedeny Žloukovice, Stradonice)  ... prosím uvést Březovou  

13 Obec Březová 4.10./77 V odstavci Vzdělávání a školství prosím doplnit do výčtu obcí 
s MŠ s jednou třídou také naši obec - máme u nás MŠ s 1 
třídou - provoz zahájen v září loňského roku 

opraveno 

     

     

     

 


