Vážení členové a příznivci MAS – Partnerství Moštěnka,
dostává se k vám třetí letošní číslo infolistu My a svět. Opět přináší aktuální informace o dění
v regionu MAS – Partnerství Moštěnka a jeho blízkém okolí. Zveme vás na konferenci „Příběhy
našich kronik“, která se koná na závěr stejnojmenného projektu, kde budou představeny publikace
sestávající z příběhů z obecních kronik. Dále se můžete seznámit se souhrnným strategickým
dokumentem pro ORP Přerov, který je zaměřený na možnosti meziobecní spolupráce v oblastech
vzdělávání, sociálních služeb, odpadového hospodářství, podpory zaměstnanosti a podnikání. Na
závěr Vás pozveme na tradiční akci Slet čarodějnic, která se každoročně koná v Dřevohosticích.
MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s.

Aktuality
Závěrečná konference Příběhy našich kronik v Dřevohosticích
Ve středu 22. dubna se od 9.00 hodin koná na zámku v Dřevohosticích
závěrečná konference

Příběhy

našich

kronik. Na

konferenci

budou

představeny publikace z každé MAS zapojené do projektu, obsahující
zajímavé příběhy z obecních kronik. Na konferenci zazní příspěvky
přednášejících z Univerzity Palackého v Olomouci a uskuteční se autorské
čtení a křest publikací. Všichni jsou srdečně zváni.
Výstupy projektu Podpora meziobecní spolupráce
Realizace projektu Podpora meziobecní spolupráce, jehož nositelem je Svaz
měst a obcí ČR a smluvním partnerem DSO mikroregionu Moštěnka, se
dostává do finální fáze a je možné představit jeden z výstupů projektu -

souhrnný
vzdělávání,

strategický

dokument, ve

sociálních

služeb,

kterém

odpadového

jsou

zpracovány

hospodářství

a

oblasti
podpory

zaměstnanosti a podnikání z hlediska možností meziobecní spolupráce
v územním obvodu ORP Přerov. Zhodnocení průběhu prací, výstupy
návrhových částí strategického dokumentu a další budou představeny na
2. oficiálním setkání představitelů obcí SO ORP Přerov v Dřevohosticích dne
27. dubna.
V Dřevohosticích se koná XIX. slet čarodějnic
Ve čtvrtek 30. dubna se v zámecké zahradě v Dřevohosticích koná již XIX.
slet čarodějnic. Slet miničarodějnic začíná v 17.00 hodin, rej čarodějnic ve
20.00 hodin. Připraveny jsou soutěž o nejkouzelnější dopravní prostředek
a velká vatra. Hraje skupina NEGATIV + DJ ALEX. Srdečně zve pořadatel –
T.J. Sokol Dřevohostice.
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