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Ovocnářský kurz  

Město Albrechtice – II 

26.3.2011 

ZDARMA!! 
Přihlášky zasílejte na e-mail 

kontakt@ovocne-stezky.cz nebo 

volejte 776602 644 

          

 

 

 

Místní akční 

skupiny „ Rozvoj Krnovska o.p.s. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

MAS Rozvoj Krnovska společně s  

Mikroregionem-Sdružení obcí Osoblažska 

VYHLAŠUJE 

FOTOGRAFICKOU SOUTĚŽ 

STROMY 

V KRAJINĚ!!! 
Bližší informace naleznete na straně 3. 

Vážení čtenáři, 
 

pravidelně v každém ročním období, 
vydáváme zpravodaj MAS Rozvoj 
Krnovska. Nyní se jedná o jarní vydání 
tohoto zpravodaje, ve kterém bychom 
Vás chtěli informovat o 
nejdůležitějších akcích, které se 
uskuteční v první polovině roku 2011.  

Jedná se hlavně o připravovanou 
Výzvu č. 4, která již bude upravena dle 
nových pravidel vydaných v letošním 
roce. Dále se dozvíte informace o 
fotografické soutěži, kterou pro Vás 
připravila MAS Rozvoj Krnovska ve 
spolupráci s Mikroregionem-Sdružení 
obcí Osoblažska, plánovaném 
Ovocnářském kurzu, který se bude 
konat v Městě Albrechticích a je 
jedním z výstupů projektu spolupráce 
„Ovoce k lidem, lidé do sadů“ a 
spoustu dalších zajímavých informací. 

Představíme Vám již zrealizované 
projekty žadatelů MAS a projekty, 
které se budou v letošním roce 
realizovat. 

Na závěr bych chtěla poděkovat 
všem členům místní akční skupiny 

Rozvoj Krnovska, o.p.s. za spolupráci 
v uplynulém roce a přeji mnoho 
úspěchu v novém roce 2011. 

Ing. Jana Bradová 
manažer  

mailto:kontakt@ovocne-stezky.cz
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„ OVOCE K LIDEM, LIDÉ DO SADŮ“ 

V rámci projektu Spolupráce místních akčních skupin (MAS) Rozvoj Krnovska a Opavsko 

se realizuje na území obou MAS společný projekt pod názvem „ Ovoce k lidem, lidé do 

sadů“. Jedním z výstupů tohoto projektu je OVOCNÁŘSKÝ KURZ, jeho již druhá část bude 

probíhat dne 26.3.2011 v areálu Střední školy zemědělství a služeb v Městě 

Albrechticích. Tento kurz je zaměřený na ovocné stromy – jejich pěstování, řez, 

roubování, ošetřování a možnosti zpracování ovocných produktů. Kurz je určen 

drobným zemědělcům, zaměstnancům obcí, zahrádkářům i širší veřejnosti se zájmem o 

pěstování ovocných stromů. 

Podrobné informace můžete získat také v kanceláři MAS Rozvoj Krnovska, o.p.s., Na 

Náměstí 105, 793 99  Osoblaha nebo na tel. čísle 554 646 200. 

 

 

 

Místní akční skupina Rozvoj Krnovska Vám také představuje 

novou členku našeho týmu. 

Co by nová administrativní pracovnice MAS nastoupila od 1.1.2011 místo paní Dagmar 

Válkové mladá síla a tou je Ing. Jana Richterová.  Této velice schopné slečně je 26 let, 

vystudovala VŠB – TUO, ráda se učí novým věcem, sportuje, nově navštěvuje kurz 

paličkování, vede hasičský oddíl, cvičí Bosu a spoustu dalších aktivit. 

 

 

 

Také bychom chtěli poděkovat paní Dagmar Válkové za dobře odvedenou práci v MAS 

Rozvoj Krnovska a popřát ji mnoho úspěchů v roce 2011. 
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MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ROZVOJ KRNOVSKA o.p.s. 

A 

MIKROREGION – SDRUŽENÍ OBCÍ OSOBLAŽSKA 

VYHLAŠUJE 

FOTOGRAFICKOU SOUTĚŽ 

STROMY V KRAJINĚ 
SOUTĚŢ PROBÍHÁ V TERMÍNU: 1.3.2011 – 20.8.2011 

Úplná pravidla soutěţe naleznete na stránkách: WWW.MIKROREGION-OSOBLAZSKO.CZ, 

WWW.MASKRNOVSKO.CZ 

Do soutěţe budou přijaty fotografie pořízené v katastrech následujících obcí:  

Bohušov, Brantice, Býkov-Láryšov, Čaková, Dívčí Hrad, Heřmanovice, Hlinka, Holčovice, 

Hošťálkovy, Janov, Jindřichov, Krasov, Lichnov, Liptaň, Město Albrechtice, Osoblaha, 

Petrovice, Rusín, Slezské Pavlovice, Slezské Rudoltice, Třemešná, Úvalno, Vysoká, Zátor.  

VYHODNOCENÍ PROBĚHNE NA ZÁMKU VE SLEZSKÝCH RUDOLTICÍCH DNE 3.9.2011. 

KATEGORIE:  1. DO 15-TI LET 

2. NAD 15 LET 

KAŢDÝ ÚČASTNÍK MŮŢE DO SOUTĚŢE ZASLAT MAX. 3 FOTOGRAFIE (min. velikost 1,5 MB) 

SOUTĚŽNÍ FOTOGRAFIE LZE DORUČIT: 

1. NA CD VE FORMÁTU .JPG OSOBNĚ NEBO POŠTOU NA ADRESU: MAS ROZVOJ KRNOVSKA, NA 

NÁMĚSTÍ 106, 793 99 OSOBLAHA 

2. EMAILEM NA ADRESU mikroregion.osoblazsko@seznam.cz 

 

NA CD ČI DO EMAILU UVÉST: jméno, příjmení, datum narození, adresu, kontaktní email či telefon, 

název snímku, datum a místo, kde byl snímek pořízen 

Zasláním fotografie soutěţící prohlašuje, ţe fotografii pořídil osobně a ţe má neomezená práva poskytovat 
dalším osobám práva jejího uţití v neomezeném rozsahu, dále souhlasí se zveřejněním fotografií na veškerých 
propagačních materiálech soutěţe a uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 

Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

První cena 

fotoaparát!! 

http://www.mikroregion-osoblazsko.cz/
http://www.maskrnovsko.cz/
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V průběhu měsíce dubna a května, vyhlásí MAS Rozvoj 

Krnovska čtvrtou výzvu, která již podléhá novým pravidlům 

SZIF, platným od 1.1.2011!!! 

Plánované oblasti podpory jsou:  

Modernizace zemědělských podniků  

fiche č. 2 

Občanské vybavení a služby na území MAS Rozvoj Krnovska  

fiche č. 3 

  

 

Alokovaná částka na tuto výzvu je 3 173 733,- Kč 

V případě zájmu o konzultace svého projektového záměru nás prosím s předstihem 

kontaktujte. 

Bližší informace o této výzvě se dozvíte v průběhu měsíce března a to na internetových 

stránkách mas – www. maskrnovsko.cz , dále na úředních deskách členských obcí mas 

nebo také přímo v kanceláři mas. 
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Projekt „ Oprava chodníků v centru obce“ projekt je v konečné fázi realizace  

 

 

 

 

 

 

Projekt „ Schází nám klubovna“  - v rámci tohoto projektu bylo vybudováno nové sociální zařízení 

a nakoupeny nové stoly a židle 

 

 

 

 

   
Projekt „ Nejkrásnější pohled na svět“ – zde byla upravena plocha v areálu Jezdeckého klubu 

Úvalno, dovybavena klubovna novým televizorem a zakoupena sekačka na úpravu travnatých 

ploch 

 

   

   

   

 

 

 

 

 

Projekty „ Místní komunikace k hřišti“ a „Obnova příhraniční komunikace“ jsou již také 

realizovány. 
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Všem žadatelům gratulujeme a přejeme mnoho zdaru 
při realizaci projektů. 

 
 
V případě jakékoliv změny v projektu prosím kontaktujte 
pracovníky MAS Rozvoj Krnovska, o.p.s. tel.: 554 646 200, e-mail : 
team@maskrnovsko.cz a ti Vám pomůžou prostřednictvím 
formuláře Hlášení o změnách veškeré tyto změny nahlásit. 
 
Pokud si nebudete vědět rady při profinancování projektu, opět se 
obraťte na nás!!!  Rádi Vám pomůžeme. 

 
 

 

Fiche Název projektu Žadatel 
Dotace 

(Kč) 
1 Obnova místní komunikace v Loučkách Obec Zátor 261 900 

1 Zpevnění chodníku v obci Bohušov Obec Bohušov 220 500 

1 Obnova veřejného rozhlasu Obec Dívčí Hrad 187 499 

1 Zpevnění plochy u OÚ v Čakové Obec Čaková 210 750 

3 Vybavení mobiliářem multifunkční obecní 

úřad Dívčí Hrad 

Dívčí Hrad 188 953 

3 Vybavení budovy sociálního a kulturního 

zázemí sportovního areálu 

Rusín 214 380 

3 Rekonstrukce sociálního zařízení KD v 

Úvalně 

Úvalno 279 000 

3 Multifunkční areál Slezské Rudoltice-

vybavení 

Slezské Rudoltice 241 681 

3 Modernizace budovy obecního úřadu-

kuchyňský kout 

Býkov Láryšov 110 625 

3 Modernizace školní kuchyně v MŠ Holčovice Holčovice 123 300 

3 Modernizace dětského hřiště Zátor 331 290 

3 Obnova části šaten TJ Tatran Holčovice TJ Tatran Holčovice 216 000 

Celkem   1 925 729 

mailto:team@maskrnovsko.cz
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17. – 18. května 2011 

v historickém městečku Štramberk, Moravskoslezský kraj, Česká republika 

Setkání zástupců MAS a dalších aktérů rozvoje venkova z evropských zemí, kteří pracují 

metodou Leader nebo se na tuto metodu připravují. Program konference je zaměřen na 

výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe, ale také na budoucnost programu Leader 

v období 2014 – 2020. Akce navazuje na úspěšnou konferenci LeaderFest 2009 v Hradci nad 

Moravicí, které se zúčastnili zástupci 8 evropských zemí. 

Předběžný program  

 

17.5.2011 ÚTERÝ    10:00 – 19:00 hod. 

 • oficiální zahájení LeaderFESTU 2011 

• celodenní blok krátkých prezentací a workshopů na téma: Program Leader – 

příklady dobré praxe 

 • jarmark tradičních řemesel a produktů 

• kulturní vystoupení - ukázky venkovské kultury evropských národů (hudba, 

tanec, divadlo) 

 • celodenní přehlídka krátkých audiovizuálních pořadů na téma venkov 

 • komentované prohlídky města a jeho pamětihodností 

• terénní workshopy na téma geoparky, obnova a využití historických památek 

apod. 

 • fakultativní exkurze do zajímavých míst v blízkém okolí 

 • společenský večer 

STŘEDA 18.5.2011       10:00 – 17:00 

• celodenní blok krátkých prezentací a workshopů na téma: Budoucnost programu 

LEADER 2014+ 

• diskuze o závěrech LEADERFESTU 2011 

• rozloučení s účastníky 

Doprovodný program 

• Přehlídka produkce malých pivovarů z celé ČR 

• Degustace moravských, českých i zahraničních ví 

• Ochutnávky sýrů, uzenin a dalších tradičních produktů a regionálních značek 

• Soutěže 

• Organizátoři konference nabízejí všem účastníkům konference možnost 

prezentace svých národních a regionálních produktů, kulturních vystoupení, 

dokumentárních filmů, fotografických i jiných výstav v atraktivním prostředí 

památkové rezervace historického města Štramberk. 

 

 

Těšíme se na Vaši návštěvu. 

 

 


