Vážení členové a příznivci MAS – Partnerství Moštěnka,
páté číslo Infolistu My a svět Vám přináší aktuální informace o činnosti místní akční skupiny a jejích aktivitách na území
mikroregionů Moštěnka, Holešovsko a jejich nejbližším okolí. V tomto čísle najdete, jak pokračuje projekt spolupráce
„Společně po formanských stezkách – křížem krážem Moštěnkou a Hříběcími horami“, pozvánku na exkurzi za
ovocnářstvím v našem regionu, výzvu k předkládání žádostí o udělení značky „HANÁ regionální produkt®“ a termíny
nejbližších společenských akcí, které se v regionu budou konat.

MAS – Partnerství Moštěnka, o.s.

Aktuality

Studenti vyměří 230 kilometrů nových hipostezek
Stezky pro jezdce na koních i pěší turisty v délce více než 230 kilometrů povedou přes území
21 obcí v MAS Hříběcí hory a 25 obcí v MAS – Partnerství Moštěnka . Vyměřování trasy a
zpracování mapových podkladů probíhá ve spolupráci s katedrou geoinformatiky
Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, jejíž studenti provedou ve dnech 7. a
8. dubna fyzické vyměření trasy a vyznačí na ní umístění téměř 400 směrovek. Na trase najdete
odpočívky, malá a velká úvaziště a informační mapy a tabule, zajímavostmi budou nově
vystavěná rozhledna a replika vodního mlýna. Budování stezek probíhá v rámci projektu
spolupráce „Po formanských stezkách – křížem krážem Moštěnkou a Hříběcími horami“ a
jejich otevření je plánováno na podzim tohoto roku.

Žádosti o udělení značky „HANÁ regionální produkt®“ je možno podat v rámci výzvy
1/2011 do poloviny dubna

MAS – Partnerství Moštěnka ve spolupráci s Asociací regionálních značek (ARZ) a jejím
regionálním koordinátorem MAS Moravská cesta vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o
udělení značky „HANÁ regionální produkt®“. Značka je určena pro produkty a výrobky
původem z Hané, které jsou spojeny s tradicí a umem místních lidí, zaručují dostatečnou kvalitu
a jsou šetrné k životnímu prostředí. Žádosti budou přijímány v pracovní dny v termínu od 1. 4.
do 15. 4. 2011 v kanceláři MAS-PM v Kostelci u Holešova. O přidělení značky rozhoduje
nezávislá certifikační komise, která zasedne 20. dubna v Července.

Pozvánka na exkurzi v rámci projektu Moravské a slezské ovocné stezky, Pravčice 15.
dubna
Exkurze zaměřená na ovocnářství a zpracování ovoce se uskuteční 15. dubna v regionu MAS –
Partnerství Moštěnka. Její účastníci navštíví v Pravčicích pálenici, v Beňově Sad tří generací,
v Žalkovicích sady Netopil a v Přílepích sušírnu ovoce, moštárnu, výrobnu povidel a pálenici.
Další propagační akce v rámci tohoto projektu se budou konat na podzim a v zimě v rámci
výstav ovoce a koštů slivovice. Organizační zajištění exkurze a přihlášky: Ing. Lenka
Klimková, lenak.klimkova@smarv.cz, tel. 734 435 218

Nejbližší kulturní a sportovní akce v našem regionu
9. dubna: Výstava vín a folklorní odpoledne v Tečovicích, 2. ročník
15. dubna: CLAY-EVA, noční pochod ve stopách paradesantní skupiny, 8. ročník, start v
Hostišové
16. dubna: Velikonoční trhy řemesel s programem, Náměstí Dr. E. Beneše, Holešov
17. dubna: beseda „Kapitoly z historie Dřevohostic“ (Z. Smiřický), zámek Dřevohostice
17. dubna: Výtvarné odpoledne – pletení pomlázek, malování vajíček apod., obec Machová
17. dubna: Jarní hobby den, Jezdecký klub o.s. Radkova Lhota
19. dubna: Výstava kraslic, tatarů, pohledů a velikonočních ozdob, sál OÚ Dobrčice
23. dubna: Velikonoční turnaj ve stolním tenise, sál OÚ Dobrčice
29. dubna – Slavnostní otevření Venkovského infocentra Dřevohostice, zámek Dřevohostice
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