
 

Vážení členové a příznivci MAS – Partnerství Moštěnka, 

osmé číslo Infolistu My a svět v tomto roce opět přináší aktuální informace z regionu MAS – Partnerství 

Moštěnka a jeho blízkého okolí. V polovině tohoto týdne se v Olomouci uskuteční Moravský kulturní salon 

zaměřený na Venkov a média.  Soutěţ  PowerPointových prezentací o regionu určená ţákům 2. stupně ZŠ jiţ 

zná svého vítěze. Na závěr Vás pozveme na několik akcí v regionu, které se budou konat tento a následující 

víkend. 

MAS – Partnerství Moštěnka, o.s. 
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Moravský kulturní salon v Olomouci 

Ve dnech 6. a 7. června se v Regionálním centru Olomouc uskuteční druhý ročník 

Moravského kulturního salonu, tentokrát zaměřeného na „Venkov a média“. Středeční 

konference „Představení venkova Olomouckého kraje“ je určena především 

starostům, kronikářům, dalším pracovníkům obecního úřadu, ale i lidem zajímajícím 

se o komunální politiku a ţivot na venkově. Konferenci doplní soutěţ o nejlepší 

obecní zpravodaj, workshop o tom, jak psát a vydávat obecní zpravodaj a další 

doprovodný program. Prezentovat se zde budou také MAS a svazky obcí. Čtvrteční 

program bude věnovaný dětem a dvoudenní program uzavře noc básníků v Hospodě 

U Musea – Ponorce. Více informací na: http://www.rco.cz/akce/mks/. 

  

http://www.mas-mostenka.cz/index.php?menu=11&article=810
http://www.rco.cz/akce/mks/


 

Soutěž prezentací žáků 2. stupně ZŠ o regionu už zná svého vítěze 

Ve středu 30. května se v Kostelci u Holešova konala soutěţ prezentačních dovedností 

„Jak vidíme moţnosti rozvoje našeho regionu?“, určená ţákům 2. stupně základních 

škol z regionu MAS-PM. Vítěznou se stala prezentace ţáků ZŠ Dřevohostice „Sladká 

smrt“, která porotu zaujala svou nápaditostí a moţností představený projekt ve 

spolupráci s obcí Dřevohostice v budoucnu realizovat. Soutěţ uspořádal Mikroregion 

Holešovsko ve spolupráci s DSO mikroregionu Moštěnka, MAS – Partnerství 

Moštěnka a Mikroregionem Ţídelná v rámci projektu „Prohlubujeme znalosti, 

podporujeme tvořivost“ podpořeného z PORV 2012 MMR ČR. 

  

 

V nadcházejících dvou víkendech se uskuteční tři akce podpořené z Programu 

podpory spolků 2012 

Další tři z dvaceti podpořených akcí v Programu podpory spolků se uskuteční v 

následujících dvou víkendech. V sobotu 9. června to bude oslava „Sto let Sboru 

dobrovolných hasičů Bezuchov“ a o týden později, v sobotu 16. června, hned dvě 

akce – „Poţární sport netradičně – útok na červeného kohouta“ v Karlovicích a 

„Mistrovství České republiky starších ţáků ve vzpírání“ v Holešově. Do konce června 

se tak spolu s Dětským dnem v Křtomili, který se koná 23. června, uskuteční jiţ ¾ 

podpořených akcí.  
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