
 

Vážení členové a příznivci MAS – Partnerství Moštěnka, 

tentokrát s kratším odstupem Vám přinášíme v pořadí deváté číslo Infolistu My a svět roku 2012. 

Najdete v něm nejnovější informace o dění v regionu MAS – Partnerství Moštěnka a jeho nejbližším 

okolí. Hned na začátku jsou pozvánky na dva vzdělávací semináře, následuje informace o úspěchu 

Dřevohostického zpravodaje v soutěži Makovice 2012 a samozřejmě nezapomeneme na pozvánky 

na zajímavé akce v regionu a v partnerské MAS Malohont. 

MAS – Partnerství Moštěnka, o. s. 

  

 

Aktuality 

  

 

Seminář „Venkovská krajina a dotace“, 19. 6. 2012 v Modré  

V úterý 19. června 2012 se od 9:00 hodin v obci Modrá koná odborný seminář 

"Venkovská krajina a dotace" spojený s Krajským koordinačním centrem 

Celostátní sítě pro venkov a valnou hromadu SPOV ZK. Seminář bude 

zaměřen na venkovskou krajinu a možnosti čerpání finančních prostředků z 

dotačních titulů, především z Programu rozvoje venkova. Účastnící si budou 

moci také prohlédnout Archeoskanzen Modrá. Účast je možno potvrdit do 15. 

6. 2012. 

  

 

Školení Vzdělaný zastupitel, 28. 6. 2012 Kostelec u Holešova 

Ve čtvrtek 28. 6. 2012 od 13 hodin se bude v zasedací místnosti obecního 

úřadu v Kostelci u Holešova konat vzdělávací seminář určený především 

zastupitelům obcí. V jeho prvním bloku se účastníci seznámí se systémem 



veřejné správy v ČR, úkoly, které v rámci své funkce plní a komunikací. Druhý 

blok je zaměřen na konkrétní témata – povinnosti obce při nakládání 

s majetkem, samostatná a přenesená působnost obce a další. S lektorkou 

bude možné konzultovat konkrétní případy problematiky obcí - jak na témata 

uvedená v pozvánce, tak i na jiné aktuální otázky. Více informací v pozvánce.. 

 

 

Dřevohostice mají nejlepší obecní zpravodaj Olomouckého kraje 

Zpravodaj městyse Dřevohostice zvítězil v prvním ročníku soutěže o nejlepší 

obecní zpravodaj Olomouckého kraje Makovice 2012. Soutěže se zúčastnilo 

celkem 45 obcí, porota hodnotila obsah, zapojení občanů do zpravodaje, 

vzhled a grafickou úpravu.  Ve všech kritériích Dřevohostický zpravodaj 

vykázal nejvyšší úroveň a právem zvítězil. Na druhém a třetím místě se 

umístily zpravodaje obcí Kojetín a Kralice na Hané. Výstava zpravodajů a 

samotná soutěž byly součástí 2. ročníku Moravského kulturního salonu, který 

se konal 6. – 7. června 2012 v Regionálním centru Olomouc. 

 

 

Dny česko-slovenské spolupráce  

Ve dnech 22. – 23. června 2012 se v rámci 34. Ročníku Gemersko-

malohontských folklorních slavností Klenovská rontouka uskuteční na Teplom 

Vrchu a v Klenovci Dni česko – slovenskej spolupráce. Představí se zde 

místní akční skupiny Malohont ze Slovenska a MAS – Partnerství Moštěnka, 

MAS Podhostýnska a Moravská cesta z České republiky a v rámci projektu 

spolupráce Kroje našich krajů vystoupí folklorní soubory Rusava, Hanačka a 

Šimon v České republiky a soubory z území MAS Malohont. 
 

 

 

Vybrané akce v regionu a okolí 

 Folklorní festival V zámku a podzámčí, Přerov, 15. – 16. 6. 2012 

 KOstelecké FOlckové LÉto – KOFOLE, Kostelec u Holešova, 16. 6. 

2012 

 Mistrovství České republikystarších žáků ve vzpírání, Holešov, 16. 6. 

2012 

 Požární sport netradičně – útok na červeného kohouta, Karlovice, 16. 

6. 2012 

 Dětský den, Křtomil, 23. 6. 2012 

 

 Připravila: Marie Tesařová 

 Tel.: 734 435 217 

 E-mail: marie.tesarova@smarv.cz 
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