TISKOVÁ ZPRÁVA – 8. 6. 2022
Starostka Měrotína je novou předsedkyní MAS Moravská cesta. Gratulujeme jí ke
zvolení!
Julii Zendulkovou vystřídala v pozici předsedkyně MAS Moravská cesta starostka
Měrotína Miroslava Vaňková. Rozhodl o tom výbor spolku po valné hromadě, která se
sešla v úterý 7. června v Sobáčově.
Julie Zendulková se bude nadále věnovat práci v MAS a zůstane i ve vedení kanceláře, která
má sídlo v Nákle. „Změnu ve vedení bylo nutné učinit zejména z organizačních důvodů a kvůli
dalšímu směřování MAS,“ upřesnila Julie Zendulková, která přeje své nástupkyni mnoho sil a
úspěchů v nové pozici.
Valná hromada volila v Sobáčově povinné orgány MAS, kterými jsou výbor spolku, výběrová
komise a kontrolní a revizní komise. Kromě předsedkyně zvolil výbor také místopředsedy. Těmi
jsou od nynějška starosta Střeně Jiří Nevima a ředitel ZŠ Náklo Jiří Peřina.
Na valné hromadě zazněla řada důležitých informací, přítomní členové schválili rozpočet,
výroční zprávu MAS i plán práce pro letošní rok. Zazněly i zprávy týkající se nového
programovacího období, na něž se MAS intenzivně připravuje, řeč byla také o školství a
komunitní energetice. Premiéru mělo promítání propagačního filmu, který pro MAS natočil spolu
se svým týmem olomoucký režisér a kameraman Dan Tyrlík.
Za posledních sedm let až 100 milionů!
Z další rekapitulace se účastníci valné hromady dozvěděli, že od roku 2014 rozdělila MAS v
rámci stávajícího programovacího období mezi žadatele až 100 milionů korun.
K dobré pohodě na valné hromadě přispělo nádherné prostředí areálu a vstřícný personál
Sobáčovského rybníka, kterému organizátoři děkují za přízeň.
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MAS Moravská cesta, z.s.: MAS Moravská cesta pomáhá starostům, spolkům, školám,
podnikatelům nebo zemědělcům na území 22 obcí v západní části Olomouckého kraje. Ve
spolupráci s nimi usiluje o trvale udržitelný rozvoj regionu zaměřeného především na nové
formy zlepšování kvality života, posílení ekonomického prostředí a zhodnocení přírodního a
kulturního dědictví. Spolek vznikl v roce 2005 jako místní partnerství podnikatelů, obcí a
neziskových organizací.

