Vážení členové a příznivci MAS – Partnerství Moštěnka,
přinášíme vám šesté číslo Infolistu My a svět v roce 2013. Jako obvykle v něm najdete aktuální
informace o dění v regionu MAS – Partnerství Moštěnka a jeho blízkém okolí. MAS-PM v letech 2009
– 2013 vyhlásila 9 výzev v Programu Leader a celkem podpořila 97 projektů. Jedním z nich byl vznik
muzea zemědělské techniky v Pravčicích, na jehož slavnostní otevření 25. května vás zveme.
Druhou červnovou sobotu se konají v Dřevohosticích tradiční hry mikroregionu Moštěnka a zajímavá
bude i panelová diskuze na téma Přímá volba starostů a reforma demokracie na lokální úrovni, které
se můžete zúčastnit 16. června v Hranicích. Známe již také schválené žádosti o dotaci v rámci 18.
kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a
provádění. Obě místní akční skupiny, MAS Hříběcí hory (ZK) a Občané pro rozvoj venkova (OK),
s nimiž na „osvojování“ spolupracujeme, byly se svou žádostí úspěšné a mohou se připravovat pro
čerpání evropských dotací v nastávajícím programovacím období Evropské unie.
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Aktuality

V Pravčicích mají nové zemědělské muzeum
V areálu pravčické zemědělské společností vzniklo nové muzeum zaměřené
na zemědělství. Nabízí stálou expozici zemědělské techniky našich dědů a
přibližuje dějiny šlechtitelství. Jeho slavnostní otevření proběhne 25. května.
Návštěvníci zde najdou zemědělskou techniku od 18. století až do
současnosti, týkající se veškerých prací od přípravy půdy až po sklizeň.

Muzeum bude otevřeno od května do září a nabídne i možnost prohlídky
s odborným průvodcem. Vznik muzea byl podpořen v rámci 7. výzvy MAS –
Partnerství Moštěnka, o.s., v Programu rozvoje venkova/Leader.
X. Setkání obcí mikroregionu Moštěnka
V sobotu 8. června se v Dřevohosticích koná již desáté Setkání obcí
mikroregionu Moštěnka. Začátek je v 14 hodin v kulturně-sportovním areálu
na zámku v Dřevohosticích a těšit se můžete na soutěže družstev obcí
mikroregionu, které zpestří doplňková vystoupení a večerní zábavný program.
Všechny příznivce recesních soutěží, dobré zábavy, jídla a pití zvou DSO
mikroregionu Moštěnka a Městys Dřevohostice.
Diskuze na téma přímé volby starostů se koná 16. června v Hranicích
Panelová diskuze „Přímá volba starostů a reforma demokracie na lokální
úrovni“ se koná v pondělí 16. června v Zámeckém klubu v Hranicích. Pozvání
do diskuze přijali Petr Gazdík, předseda poslaneckého klubu TOP09 a
STAROSTOVÉ, Jana Zwyrtek Hamplová, starostka Mohelnice, Tomáš Šulák,
starosta Veselíčka, Daniel Klimovský, odborník na veřejnou správu –
Technická univerzita v Košicích. V případě zájmu o účast na diskuzi se,
prosím, registrujte do 7. 6. 2013 na adrese dana.hellova@upol.cz. Diskuze se
koná v rámci projektu Sblíženi politikou – výchova k aktivnímu občanství a
lokální demokraciiV sobotu 8. června se V Dřevohosticích koná již desáté
Setkání obcí mikroregionu Moštěnka. Začátek je v 14 hodin v kulturněsportovním areálu na zámku v Dřevohosticích a těšit se můžete na soutěže
družstev obcí mikroregionu, které zpestří doplňková vystoupení a večerní
zábavný program. Všechny příznivce recesních soutěží, dobré zábavy, jídla a
pití zvou DSO mikroregionu Moštěnka a Městys Dřevohostice.
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