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VYHLAŠUJEME SBĚR FOTOGRAFIÍ 
 

pro nesoutěžní výstavu pod názvem  
 

ZELEŇ V OBCI, KDE ŽIJEME  
 

v rámci projektu „Společná výsadba zeleně“ 
spolufinancovaného z prostředků Dispozičního fondu Cíl3  

Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 
 
 

 
 

 
Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko (dále jen Svazek) sdružující obce: Dolní Žandov, 
Drmoul, Lázně Kynžvart, Stará Voda, Trstěnice, Tři Sekery, Valy, Velká Hleďsebe a Vlkovice 
vyhlašuje ve spolupráci s německým partnerem obcí Mähring sběr fotografií pro nesoutěžní 
výstavu s názvem:  

Zeleň v obci, kde žijeme. 
 
 
Termín zahájení sběru fotografií:   1. 6. 2013   

 Termín pro doručení fotografií:   do 30. 8. 2013  
 
Cílem projektu je společná výsadba několika stromů a keřů ve výše uvedených obcích. 
Nesoutěžní výstava je nejvýznamnější doprovodnou aktivitou. 
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Můžete posílat fotografie z míst, která stojí za zveřejnění – míst pěkných i méně pěkných, 
fotografií historických i současných, černobílých i barevných, fotografií z veřejných 
prostranství i okolí obcí. 
  
 
Způsob doručení fotografií:  

1. Fotografie prosíme doručit nejlépe v elektronické podobě (na CD, DVD, flash disku, 
prostřednictvím bezplatných služeb např. www.uschovna.cz). Nosič bude na 
požádání vrácen. 
Fotografie je možné dodat i prostřednictvím emailu (max. velikost souboru 15 MB, 
rozlišení fotografií min. 120 DPI nebo lepší) na emailovou adresu:  

 
marianskolazensko.peterikova@seznam.cz;  
emailová adresa německého partnera: poststelle@maehring.de 
   

2. Nabízíme také možnost dodání klasické fotografie s domluvou, kdy fotografie 
vrátíme (Vaši fotografii pro výstavu naskenujeme). 
Adresa: Mariánskolázeňsko, Malá průmyslová zóna, Tři Sekery 157, 354 73 Tři Sekery 
Kontakt: Jaroslava Peteříková, tel. 602 659 579 

 
Ke každé doručené fotografii prosím dodejte:  
 

 popis, co je na fotografii 

 jméno, příjmení osoby, která fotografii dodala   

 adresa, postačí obec či místní část obce 

 kontaktní telefon nebo e-mail  
 

Uvedené údaje budou umístěny u fotografií. 
 
 
Doručené fotografie budou vytištěny ve shodném formátu a bude z nich vytvořena putovní 
výstava, kterou si budete moci prohlédnout při společných výsadbách zeleně v jednotlivých 
obcích Svazku, které jsou plánovány na podzim letošního roku. Termíny výsadeb budou 
oznámeny prostřednictvím pozvánek a plakátů, které budou uveřejněny na obecních 
úřadech, webových stránkách členských obcí a na stránkách Svazku 
www.marianskolazensko.org. 
 

Těšíme se na Vaši účast. 
 
Více informací o projektu naleznete na webových stránkách:   
www.marianskolazensko.org/spolecna-vysadba-zelene 
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