Vážení členové a příznivci MAS – Partnerství Moštěnka,
třetí číslo Infolistu My a svět přináší aktuální informace o tom, co se stalo a co zajímavého se chystá na území regionu MAS
- Partnerství Moštěnka. Naleznete zde oficiální výsledky 11. kola PRV, zprávu o semináři a jednání KS NS MAS OK v
Dřevohosticích a odkaz na reportáž Televize Přerov o Místní akční skupině - Partnerství Moštěnka. Ze společenských a
sportovních akcí Vám pak můžeme nabídnout pozvánku na Vlkošskou baňku a přehled akcí pořádaných tento rok
Jezdeckým klubem Radkova Lhota.

MAS – Partnerství Moštěnka, o. s.
Aktuality
SZIF zveřejnil oficiální výsledky 11. kola PRV
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) dne 24. února zveřejnil oficiálně schválené výsledky
výběru projektů v 11. kole Programu rozvoje venkova - opatření IV.1.2. Realizace místní
rozvojové strategie (4. výzvy MAS-PM). Výsledky za NUTS II Střední Morava jsou vystaveny
i na webových stránkách MAS-PM.

V Dřevohosticích se uskutečnil seminář KS NS MAS OK
Ve čtvrtek 17. února se uskutečnil seminář/exkurze "Nové informace - infrastruktura partnerství", kde byly představeny projekty realizované v rámci Programu rozvoje venkova v
oblastech Vzdělávání a informace a Obnova a rozvoj vesnic. Před seminářem se konalo jednání
Krajského sdružení Národní sítě MAS ČR v Olomouckém kraji, na němž zástupci MAS zvolili
nové členy výboru krajského sdružení, kontrolní komise a zástupce kraje do celostátních orgánů
NS MAS ČR.

MAS - Partnerství Moštěnka v Televizi Přerov
Televize Přerov s.r.o. natočila reportáž o MAS - Partnerství Moštěnka. Najdete ji ve Zprávách z

regionu. Podívejte se!

Akce Jezdeckého klubu Radkova Lhota v roce 2011
Na akce pořádané v roce 2011 Vás zve Jezdecký klub, o.s. Radkova Lhota . Pod tímto názvem
jezdecký klub funguje teprve od roku 2008, avšak jeho činnost v Radkově Lhotě začala již v
roce 2001. Zabývá se činností v oblasti jezdeckého a dostihového sportu a organizuje sportovní
akce a tábory pro začátečníky i pokročilé.

Vlkošská baňka
Ve vlkošské sokolovně v sobotu 26. března ve 14 hodin odstartuje 5. ročník Vlkošské baňky výstavy spojené s ochutnávkou slivovice a ovocných destilátů. Poslední vzorky do soutěže
mohou lidé přinést 4. března do místní knihovny od 16 do 18 hodin. Občerstvení, tombola a
bohatý doprovodný program jsou zajištěny. Srdečně zvou pořadatelé: Pálenice Vlkoš, Obec
Vlkoš a Klub seniorů Vlkoš.
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