
 

Vážení členové a příznivci MAS – Partnerství Moštěnka, 

přinášíme Vám sedmé číslo Infolistu My a svět, ve kterém najdete nejnovější informace o dění v regionu MAS – Partnerství 

Moštěnka. Blíží se termín uzávěrky předkládání žádostí do 5. výzvy v programu LEADER, známe také výsledky Programu 

obnovy a rozvoje venkova MMR. V pátek 29. dubna byli v Dřevohosticích vyhlášeni a oceněni vítězové fotosoutěže 

„Poznej svůj region“ a nezapomeneme ani na pozvání na kulturní a společenské akce v regionu. 

MAS – Partnerství Moštěnka, o.s. 

  

Aktuality 

  

 

V pátek 13. května je poslední termín uzávěrky předkládání žádostí do 5. výzvy 

MAS - Partnerství Moštěnka vyhlásila 31. března 5. výzvu v rámci 13. kola Programu rozvoje 

venkova / LEADER. Uzávěrka výzvy je 13. května 2011. Příjem žádostí bude probíhat 

v kanceláři MAS, Kostelec u Holešova 58, od 10. do 12. května v 9.00 – 15.00 a 13. května 

v 8.00 – 14.00.  V 5. výzvě si můžete žádat na zlepšení občanského vybavení a služeb, obnovu 

kulturního dědictví, zemědělci mají možnost modernizovat své podniky a zlepšovat odbyt 

svých produktů. Více informací a všechny potřebné dokumenty k výzvě najdete na stránkách 

MAS-PM v sekci Program LEADER / Výzva č. 5. 

  

 

Vyhlášení fotosoutěže „Poznáváme náš region“ 

V roce 2010 vyhlásila MAS – Partnerství Moštěnka fotosoutěž „Poznáváme náš 

region“.  Hlasování bylo ukončeno a v pátek 29. Dubna proběhla při příležitosti slavnostního 

otevření „ Venkovského turistického informačního centra“ na zámku v Dřevohosticích vernisáž 

a byli vyhlášeni vítězové fotosoutěže. Soutěž byla vyhlášena ve třech kategoriích, z každé 

z nich byly vybrány tři vítězné fotografie. Vítěz obdržel 3000  Kč, druhé a třetí místo 1000 Kč. 

http://www.mas-mostenka.cz/index.php?menu=104
http://www.mas-mostenka.cz/index.php?menu=108


Podívejte se na vítězné snímky. 

 

 

Výsledky PORV MMR ČR 2011 jsou již známy 

Oba mikroregiony, které tvoří MAS – Partnerství Moštěnka, tedy Moštěnka a Holešovsko, 

uspěly se svými projekty v Programu obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj 

ČR 2011 (dotační titul 2: Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova), které byly 

zveřejněny 27. dubna. MR Moštěnka tak uskuteční projekt „ Rozvíjíme náš region společně“, 

MR Holešovsko “Proměny venkova v pohyblivých obrazech – filmový dokument projektů 

obnovy a rozvoje venkova na střední Moravě“. 
 

  

 

Výběr společenských a kulturních akcí květen 2011 

6. – 8. května, Bochoř: Hodové oslavy. Hodová veselice, výstava chovatelů, průvod k pomníku 

padlých, mše, fotbalové zápasy, závody v parkurovém skákání. 

6. – 8. května, Pravčice: Oslavy 750 let od první zmínky o obci 

13. – 15. května, Němčice: Oslavy 750 let obce Němčice 

28. května, Dřevohostice: Dětský den, kácení máje, večerní taneční zábava, 14.00 zámecká 

zahrada ; Záhorský cykloorienťák 

21. května, Holešov: Závody koní o pohár Města Holešova, zámecká zahrada 

22. května, Holešov: Holešovské folklorní setkání, zámecká zahrada (zámek) 

21. -22. května, Rymice: Výstava drobného hospodářského zvířectva 

29. května, Rymice: Kácení mája, 14.00 areál OÚ 

27. května, Sazovice: Zahradní slavnost (soutěže pro děti, rodiče, absolventy školy), školní 

prostory 

29. května, JK Radkova Lhota: Den koní 2011 – 10. ročník a Den dětí 

a s Ing. Fr. Sečkou se můžeme ohlédnout za 5. Vlkošskou baňkou 
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