
 

Vážení členové a příznivci MAS – Partnerství Moštěnka, 

po měsíci Vám přinášíme další - již sedmé číslo Infolistu My a svět v tomto roce. Najdete zde aktuální informace 

z regionu MAS – Partnerství Moštěnka a blízkého okolí. Koncem dubna získalo dalších 11 výrobců značku 

HANÁ regionální produkt pro své potravinářské a řemeslné výrobky. Zástupce MAS – Partnerství Moštěnka se 

zúčastnil setkání Místních akčních skupin v Bruselu a navázal spolupráci se zahraničními MAS a na závěr 

bychom Vás rádi pozvali na Historické dny na tvrzi Kurovice a folkový festival Přílepské Békal. 

MAS – Partnerství Moštěnka, o.s. 

  

  

Aktuality 

  

 

Značku „HANÁ regionální produkt®“ obdrželo 11 nových výrobců 

Jedenáct nových výrobců z Olomoucka, Prostějovska, Přerovska a Kroměřížska 

získalo pro své výrobky značku HANÁ regionální produkt®. Rozhodlao tom 

certifikační komise, která se sešla 26. dubna v Července. Mezi certifikovanými 

produkty převážily potraviny a spolu s řemeslnými výrobky rozšířily počet udělených 

certifikátů na třicet devět. Z regionu MAS – Partnerství Moštěnka značku HANÁ 

získalo Agrodružstvo Roštění se svými pekařskými a cukrářskými výrobky a syrovým 

kravským mlékem. Výrobky označené značkou HANÁ se v květnu představily na 

Otevírání Poodří a při předávání certifikátů značky HANÁ  ve Skalce. 

  

 

MAS-PM se zúčastnila bruselského setkání MAS 

Zástupci MAS-PM se spolu s dalšími 200 místními akčními skupinami zúčastnili 

koncem dubna setkání MAS v Bruselu, pořádaného ENRD – European Network for 

http://www.mas-mostenka.cz/index.php?menu=4&article=794
http://www.mas-mostenka.cz/index.php?menu=4&article=806


Rural Development. Hlavním tématem setkání byly místní rozvojové strategie a 

integrace spolupráce jako klíčové oblasti rozvoje. Setkání bylo zaměřeno také na 

projekty spolupráce. MAS – Partnerství Moštěnka navázala spolupráci s MAS 

z Francie, Německa, Rakouska a Rumunska, s nimiž bude dále jednat o partnerské 

spolupráci a možnosti budoucích společných projektů. 

  

 

Kulturní akce prvního víkendu v červnu patří historii a šermu a folkové muzice 

O víkendu 2. – 3. června 2012 se v Kurovicích uskuteční 4. ročník historických dnů 

na tvrzi. Návštěvníci se mohou těšit na vystoupení šermířů, kejklířů a mušketýrů a 

představení dobových tanců. Součástí programu je i druhý ročník soutěže šermířských 

choreografií Kurovický Mortschlag. Příznivci folku mohou navštívit již XII. ročník 

festivalu country, folkové a trampské muziky Přílepské Békal, který se koná 2. června 

v parku v Přílepích. Vystoupí zde Ziggy Horváth, Prostor, Hrnek, Nápoj zdarma a 

další, večer bude patřit country bálu. Všichni jsou srdečně zváni. 
 

   

 Připravila: Marie Tesařová 

 Tel.: 734 435 217 

 E-mail: marie.tesarova@smarv.cz 

 © 2012 MAS - Partnerství Moštěnka, o.s. 

 
 

http://www.mas-mostenka.cz/index.php?menu=115&article=805
http://www.mas-mostenka.cz/index.php?menu=115&article=805
http://www.mas-mostenka.cz/index.php?menu=115&article=805
http://www.mas-mostenka.cz/index.php?menu=115&article=804
file:///D:\Marie\MAS-PM_01122011\Infolist_MASPM_2011\Infolist_20_2011\Infolist_20_2011.docx

