
 

Vážení členové a příznivci MAS – Partnerství Moštěnka, 

přinášíme Vám šestnácté číslo infolistu My a svět v roce 2012. Najdete zde opět aktuální informace z regionu 

MAS – Partnerství Moštěnka. Ve středu 14. listopadu se v Dřevohosticích koná 1. veřejné projednávání 

k přípravě Integrované strategie rozvoje území. Přijďte a přispějte svými podněty k její tvorbě. Známe také 

vítězné snímky fotosoutěže „Poznáváme náš region“ 2012, do které bylo přihlášeno na 200 fotografií. A na 

závěr najdete pozvánku na tradiční Horolezecký sraz v Bezuchově. 

MAS – Partnerství Moštěnka, o.s. 

  

  

Aktuality 

  

 

První veřejné projednávání Integrované strategie rozvoje území se koná v 

Dřevohosticích 

Ve středu 14. listopadu 2012 se od 16.00 hodin koná na zámku v Dřevohosticích 

první veřejné projednávání Integrované strategie rozvoje území MAS-PM na období 

2014-2020.  Pokud Vás zajímá budoucí rozvoj vašeho regionu, přijďte a zapojte se do 

tvorby jeho rozvojové strategie. Jen pokud budeme znát vaše přání, potřeby, 

projektové záměry a názory, budeme moci zpracovat kvalitní strategii rozvoje, podle 

které se budeme moci řídit až do roku 2020. Co nebude do této strategie zahrnuto, na 

to nebudeme moci v celém příštím období získat finanční prostředky. 

  

 

Známe vítěze fotosoutěže „Poznáváme náš region“ 2012  

MAS-PM ve spolupráci s mikroregiony Moštěnka, Holešovsko a Žídelná vyhlásila 

v tomto roce 2. ročník fotosoutěže „Poznáváme náš region“. Do soutěže bylo 

http://www.mas-mostenka.cz/index.php?menu=131&article=920
http://www.mas-mostenka.cz/index.php?menu=131&article=920
http://www.mas-mostenka.cz/index.php?menu=124&article=921


přihlášeno na 200 snímků od autorů, jimiž byli děti, mládež a dospělí z regionu. 

Soutěžní témata byla Naše krajina, Náš venkov a jeho akce a Naše stavby. Vítězné 

fotografie si můžete prohlédnout na webu MAS-PM v sekci Další projekty MAS – 

Fotosoutěž – Fotosoutěž 2012. Za účast všem děkujeme a vítězům srdečně 

blahopřejeme. 

  

 

Horolezecký sraz v Bezuchově 10. listopadu 2012 

V sobotu 10. listopadu 2012 se v Bezuchově koná tradiční Horolezecký sraz. Program 

se otevře 27. ročníkem přespolního běhu Bezuchov – Helfštýn – Bezuchov, který 

odstartuje v 11.00 hodin od turistické ubytovny Bezuchov. Od 15.30 hodin začne  

promítání v Kulturním domě Bezuchov a večer zahraje kapela JAZZ FRIENDS. 

Srdečně zvou pořadatelé – Horolezecký klub Bezuchov a Obec Bezuchov. 
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