
 

Vážení členové a příznivci MAS – Partnerství Moštěnka, 

přinášíme Vám před letními prázdninami a dovolenými desáté číslo Infolistu My a svět. Jako obvykle 

v něm najdete aktuální informace o dění v regionu MAS – Partnerství Moštěnka. Pro zájemce o 

získání značky HANÁ regionální produkt
®
 byla vypsána 5. výzva k předkládání žádostí, zúčastnili 

jsme se setkání představitelů mikroregionů s Olomouckým krajem. V červenci a srpnu bude opět 

v provozu Venkovské turistické informační centrum v Dřevohosticích a na závěr Vás pozveme na 

Mikroregionální střelby do Domaželic. 

MAS – Partnerství Moštěnka, o.s. 

  

 

Aktuality 

  

 

Pátá výzva pro zájemce o značku HANÁ regionální produkt
®
 

MAS – Moravská cesta ve spolupráci s MAS – Partnerství Moštěnka, MAS 

Regionem HANÁ, MAS Prostějov venkov, MAS Na cestě k prosperitě a 

Asociací regionálních značek vyhlašuje pátou výzvu k předkládání žádostí o 

udělení značky „HANÁ regionální produkt®“. Žádosti budou přijímány v 

pracovní dny v termínu od 21. 8. do 27. 8. 2012, certifikace výrobků proběhne 

6. 9. 2012 v zasedací místnosti OÚ v Července. Slavnostní předávání 

certifikátů se uskuteční 15. 9. 2012 u příležitosti Dne MAS Moravská cesta 

v Hanáckém skanzenu v Příkazech. 

  

 

Setkání představitelů mikroregionů s Olomouckým krajem 



Ve čtvrtek 21. června se již po čtrnácté konalo tradiční setkání představitelů 

mikroregionů s Olomouckým krajem, tentokrát v Plumlově. Akce byla 

pořádána v rámci krajského projektu „Příprava Olomouckého kraje na kohezní 

politiku EU 2014+“, financovaného z Regionálního operačního programu. Na 

akci se představili nejen spolupořadatelé  – Olomoucký kraj a Mikroregion 

Plumlovsko, ale také Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední 

Morava, Povodí Moravy nebo Zámek Plumlov. Hlavním tématem setkání byla 

diskuze o budoucí podobě kohezní politiky Evropské unie po roce 2013. 

 

 

Otevření VTIC Dřevohostice 

V červenci a srpnu bude opět v provozu Venkovské turistické informační 

centrum Dřevohostice. Otevírací doba: PO - NE 9.00 - 12.30 a 13.00 - 17.00. 

Infocentrum nabízí mimo jiné tyto služby: informace o zajímaných turistických 

cílech po celé ČR, zprostředkovává ubytovací služby, poskytuje informace o 

dopravních spojích, po dohodě zajišťuje průvodcovskou činnost, nabízí 

turistické mapy a turistické produkty. Na provoz infocentra finančně přispívá 

Olomoucký kraj.  
 

 

 

Mikroregionální střelby v Domaželicích 

V rámci hodových oslav se v sobotu 28. 7. 2012 již tradičně uskuteční 6. 

ročník Mikroregionální brokové střelby na střelnici „Skalka“ v Domaželicích. 

Jedná se o závod 3 členných družstev ze všech obcí Mikroregionu Moštěnka, 

kdy soutěžní družstva jsou složena ze zástupců mysliveckých sdružení 

jednotlivých obcí mikroregionu. Zvány jsou samozřejmě všechny obce 

mikroregionu ať už jako účastníci nebo fandové jednotlivých střeleckých týmů. 

Neděle v rámci hodových oslav bude ve znamení fotbalu na místním hřišti a 

dostihového sportu na areálu Mariánov. Srdečně zvou pořadatelé.  
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