
 

Vážení členové a příznivci MAS – Partnerství Moštěnka, 

přinášíme Vám deváté číslo Infolistu My a svět. Opět zde najdete aktuální informace o dění v regionu MAS – Partnerství 

Moštěnka a jeho nejbližším okolí. Ve středu se bude v Kostelci u Holešova konat veřejné slyšení projektů předložených do 

5. výzvy MAS-PM, v pátek na Bouzově česko-polská konference Partnerství LEADER 2011. Na webu MAS-PM najdete 

nově jednoduchý rezervační systém umožňující rezervaci zázemí pro pořádání kulturních a společenských akcí a 

nezapomene ani na vybrané akce, které se v květnu budou konat na území našeho regionu. 

MAS – Partnerství Moštěnka, o.s. 

  

  

Aktuality 

  

 

Veřejné slyšení projektů v 5. výzvě MAS – Partnerství Moštěnka 

Ve středu 8. června se od 8.00 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kostelci u Holešova 

uskuteční veřejné slyšení projektů předložených do 5. výzvy MAS - Partnerství Moštěnka. 

Kontrolou přijatelnosti a administrativní kontrolou prošlo všech 23 podaných projektů, ve fichi 

2 se tak utká 12 projektů, ve fichi 3, 5 a 6 je předloženo 11 projektů. Pozvánky na jednání MAS 

k výběru projektů v 5. výzvě najdete také zde: 

http://www.mas-mostenka.cz/index.php?menu=104&article=588 

  

 

Česko-polská konference Partnerství LEADER 2011 na Bouzově 

V pátek 10. června od 9.00 se na Bouzově uskuteční odborná česko-polská konference 

Partnerství LEADER 2011. Své česko-polské projekty zde bude prezentovat pět MAS 

Olomouckého kraje (mezi nimi i naše MAS-PM) a jejich polští partneři (také z Gminy Rudniki 

a LGD Gorna Prosna). Konferenci pořádá Krajské sdružení NS MAS Olomouckého kraje 

http://www.mas-mostenka.cz/index.php?menu=4&article=599
http://www.mas-mostenka.cz/index.php?menu=104&article=588
http://www.mas-mostenka.cz/index.php?menu=4&article=598


s podporou Celostátní sítě pro venkov a Programu podpory rozvoje zahraničních vztahů 

Olomouckého kraje. 

  

 

Rezervace zázemí pro pořádání kulturních a společenských akcí 

Nově na webových stránkách MAS – Partnerství Moštěnka najdete jednoduchý rezervační 

systém umožňující rezervaci zázemí pro pořádání kulturních a společenských akcí. V systému 

si můžete ověřit, zda je Vámi požadovaný mobiliář na dané datum volný a pak již stačí jen 

telefonicky nebo e-mailem provést jeho rezervaci na tel. číslech: 737 775 991, 576 115 007 

nebo na e-mailu: marketa.kropackova@smarv.cz. 
 

 

 

 

Vybrané akce červen 2011 na území regionu MAS – Partnerství Moštěnka 

11. června, Dřevohostice: Mezižupní sportovní den, 9.00 sokolovna a hřiště 

11. června, Líšná: Dětský rybářský den   

18. června, Bochoř: VIII. Setkání obcí mikroregionu Moštěnka 

19. června, Tučapy: závody hasičů O Pohár starosty SDH Tučapy, 10.00 hřiště Tučapy 

19. června, Sazovice: Hasičský den v Sazovicích 

24. června, Dřevohostice: Děti a požární bezpečnost, zámek 

24. června, Sazovice: Vítání prázdnin 

24. – 25. června, Zahnašovice: Memoriál Ladislava Miklíka v nohejbalu, 11. ročník 

25. června, Machová: Dětský den 

25. června, Přílepy: Spartakiáda 2011 – recesistická vzpomínka na doby minulé, zámecký park 

25. června, Ludslavice: 10. ročník o pohár starosty obce v požárním útoku mladých hasičů 

26. června, Holešov: Oslava 100. výročí otevření 2. Základní školy Holešov, Smet. Sady 

26. června, Radkova Lhota: Červnový hobby den – parkury, skokové derby, cross country 

26. června, Lukoveček: Turnaj v malé kopané 
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