Vážení členové a příznivci MAS – Partnerství Moštěnka,
přinášíme Vám jedenácté číslo Infolistu My a svět s aktuálními informace o dění v regionu MAS – Partnerství Moštěnka a
jeho nejbližším okolí. Koncem června jsme podali dva nové projekty spolupráce, na našich webových stránkách najdete
nový rezervační systém zázemí pro pořádání akcí a také Vás pozveme na některé akce, které se budou konat v našem
regionu v měsíci červenci.
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Aktuality

Podali jsme dva nové projekty spolupráce
Dne 27. června podala Místní akční skupina – Partnerství Moštěnka v rámci programu Leader
dva nové projekty spolupráce. Projekt „Kroje našich krajů“ je zaměřen na organizaci
folklorních a společenských akcí, nákup krojů a výrobu propagačních materiálů, partnery jsou
nám MAS MALOHONT, MAS Moravská cesta a MAS Podhostýnka. Projekt „Nová energie
pro regionální značku“ má podpořit propagaci regionální značky „HANÁ regionální produkt“,
partnery jsou MAS Moravská cesta, MAS Prostějov venkov a MAS Uničovsko.

Rezervace zázemí pro pořádání kulturních a společenských akcí
Na webových stránkách MAS – Partnerství Moštěnka mají obce regionu nově přístupný
jednoduchý rezervační systém umožňující rezervaci zázemí pro pořádání kulturních a
společenských akcí. Rezervace je možno provést přímo z webových stránek MAS, pravý
sloupec nahoře - banner Systém Rezervací. Po zadání přiděleného hesla stačí provést rezervaci,
následně Vám přijde potvrzující e-mail. V případě potřeby můžete zarezervovat i zázemí ze

spolupracující MAS Podhostýnska, která má svých webových stránkách umístěný stejný
rezervační systém.

Vybrané akce červenec 2011 na území regionu MAS-PM
5. 7.: Rockfest, Dřevohostice – zámecká zahrada
5. – 14. 7.: Letní slavnosti (venkovní představení Městského divadla Zlín), Holešov – zámecká
zahrada a nádvoří zámku
9. 7.: Setkání veteránů a historické hasičské techniky, Holešov – zámecká zahrada
9. 7.: Rock na zámku – taneční zábava, Přílepy – zámecké nádvoří
9. – 10. 7.: Hodové slavnosti, Zahnašovice
16. 7.: Sportovní den mládeže a jezdců, Radkova Lhota
23. 7.: Slavnostní otevření hřiště FC Beňov, Beňov
23. 7.: „Festiválek na kopečku“, Lukoveček
30. – 31. 7.: Setkání dechových hudeb, Dřevohostice – zámecká zahrada
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