Vážení členové a příznivci MAS – Partnerství Moštěnka,
přinášíme Vám šesté číslo Infolistu My a svět s informacemi o dění v regionu MAS – Partnerství Moštěnka. Byla vyhlášena
5. výzva v programu LEADER a pro zájemce pořádáme seminář k výzvě. Dozvědět více se můžete o výstupech z projektu
spolupráce Kraj pod Hostýnem ožívá – Včasné informace, zázemí a propagace pro společenské a kulturní akce a přijmout
můžete pozvání na slet čarodějnic v Dřevohosticích.
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Aktuality

MAS vyhlašuje 5. výzvu v programu LEADER a pořádá seminář
MAS - Partnerství Moštěnka vyhlašuje již 5. výzvu v rámci 13. kola Programu rozvoje venkova
/ LEADER. Uzávěrka výzvy je 13. května 2011. V 5. výzvě si můžete žádat na zlepšení
občanského vybavení a služeb, obnovu kulturního dědictví, zemědělci mají možnost
modernizovat své podniky a zlepšovat odbyt svých produktů. Výzvu schválil 5. dubna 2011
SZIF na základě nových pravidel. Zásadní novinkou je, že celá žádost je elektronická a je
unikátní pro každou MAS. Seminář k výzvě se uskuteční ve čtvrtek 21. dubna od 16.00 hodin
na obecním úřadě v Kostelci u Holešova. Více informací a všechny potřebné dokumenty k
výzvě najdete na stránkách MAS-PM v sekci Program LEADER / Výzva č. 5.

Venkovské infocentrum Dřevohostice
V pátek 29. dubna se slavnostně otevře Venkovské infocentrum Dřevohostice, vybudované
v rámci projektu Kraj pod Hostýnem ožívá – Včasné informace, zázemí a propagace pro
společenské a kulturní akce. Při této příležitosti se uskuteční vernisáž a budou vyhlášeny
výsledky fotosoutěže „Poznáváme náš region“, kterou minulý rok vyhlásila MAS – Partnerství

Moštěnka. Nové infocentrum, umístěné v 1. patře dřevohostického zámku, zajistí komfortní
přístup k informacím o regionu a prostor pro jeho propagaci. Jeho součástí je zasedací místnost,
která bude současně plnit úlohu společenského sálu. Infocentrum začne turistické veřejnosti
sloužit již toto léto a bude spolupracovat s informačními centry v Bystřici pod Hostýnem a
Holešově.

Zázemí pro pořádání akcí již k zapůjčení
Začátkem tohoto roku bylo nakoupeno zázemí pro pořádání akcí a od dubna je možná jeho
rezervace (kancelář MAS-PM, tel. číslo 576 115 007) a půjčování. Obce a spolky z regionů si
tak pro pořádání svých společenských akcí mohou zarezervovat velkoprostorový stan,
vyhřívače do stanů, dřevěné podium, dřevěné stánky, lavice, stoly, skákací hrad nebo
ozvučovací a osvětlovací techniku. Zázemí bylo pořízeno z projektu Kraj pod Hostýnem ožívá
– Včasné informace, zázemí a propagace pro společenské a kulturní akce.

Slet čarodějnic 2011
Slet čarodějnic v Dřevohosticích, již 15. ročník, pořádá TJ Sokol Dřevohostice spolu se
základní školou v pátek 29. dubna v zámecké zahradě. Program začíná v pět hodin odpoledne
příletem miničarodějnic, hlavní rej čarodějnic přistane v zámecké zahradě kolem osmé hodiny
večer. Připraveny jsou soutěže a hry pro nejmenší, velká vatra, ohňostroj a čarodějná show.
Všichni jste srdečně zváni.
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