Název žadatele:

Městské evropské informační středisko
Hustopeče nad Bečvou
V Zahradách 274,
Hustopeče nad Bečvou, 753 66

Název organizace:
Právní forma:
IČ:
DIČ:
Sídlo:

Městys Hustopeče nad Bečvou
obec
00301329
CZ00301329
Úřad městyse nad Bečvou
Náměstí Míru 21,
Hustopeče nad Bečvou, 753 66

Kontaktní osoba:
Jméno a příjmení, titul:
Adresa:
Telefon:
Mobil:
E-mail:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Banka, kód banky:

Libuše Těšická,
V Zahradách 274,
Hustopeče nad Bečvou, 75366
+420 581 626 004
+420 734 404 226
knihovna@ihustopece.cz

1883117329
Česká spořitelna, 0800

Hlavním cílem projektu podporovaného z příspěvku na činnost informační sítě MEIS
v Olomouckém kraji je veřejnost seznamovat s činností MEIS a zábavnou formou prohlubovat
znalosti o Evropské unii.

1. MÖLKKY
 Dne 17. Září MEIS uspořádalo pro širokou veřejnost turnaj ve Finské kolíkové hře Mölkky.
Letos byl našim střediskem uspořádán již po třetí, kdy první byl jako zkušební a loňský a
letošní byl veden již jako ročníkový. Takže letos byl oficiálně uspořádán 2. Ročník. Jestli se
vyvedl či ne je na posouzení zúčastněných. Z pohledu našeho střediska byl vydařený.
 Turnaje se zúčastnilo 67 účastníků různých věkových kategorií a celkem utvořili 15
soutěžních družstev.
 Celá akce probíhala na Hřišti TJ Sokol Hustopeče nad Bečvou, finančně byla hrazená
z příspěvku na projekt.
 Sponzorem byla firma ALBI
 S uspořádání akce pomohla organizace Jednota Orel Hustopeče nad Bečvou
 Z příspěvku na tuto akci bylo zakoupeno:
 - ozvučení
 - poháry pro vítěze - ozvučení turnaje
 - ceny pro vítěze

Halloween trochu jinak
V pátek 28. Října jsme uspořádali jeden z nejznámějších evropských svátků HALLOWEEN. Proběhla
za velké účasti veřejnosti, což nás nesmírně potěšilo. V průběhu akce se na zámku prostřídalo cca
150 návštěvníků. Akce byla uspořádána na našem zámku a návštěvníkům byla akce k dispozici od
14.30 hodin do 19.30 hodin. Letos jsme tento svátek oproti předešlým ročníkům trochu jinak. Na
začátku si návštěvníci mohli v našem koutku vše o naší činnosti. V 14.30 začal hudební program, kdy
vystoupila se svým hudebně-zábavným programem zaměřeným a Evropskou píseň skupina
KUBUKU. Od 16. Hodin se otevřely brány našeho Lapidária, kde s halloweenskými mňamkami na
návštěvníky čekali námi vyrobené strašidelně-pohádkové postavy. Jako doprovodný program
v rámci této akce bylo malování na obličej a velký úspěch měla dekorace sklenic pískováním.








Z příspěvku na tuto akci bylo zakoupeno:
občerstvení pro účinkující
finanční odměna za vystoupení skupiny KUBUKU
finanční odměna za workshop dekorace sklenic pískováním
finanční odměna malování na obličej
halloweenské mňamky - cukrovinky
svítící tyčinky

Interaktivní výstava " EVROPOU KŘÍŽEM KRÁŽEM "
 Ve spolupráci s organizací VRTULE z Valašského Meziříčí jsme v zámku ve výstavní místnosti
Konírně přichystali pro zábavu soubor her s Evropskou tematikou, kde návštěvníci mohli
ověřit své znalosti na toto téma. Tuto akci jsme měli v plánu uskutečnit začátkem léta, ale
z důvodu obsazenosti souboru her jsme hernu vytvořili až říjnu. Slavnostně byla herna
otevřena 28. Října a následně byla po celý další týden k dispozici dalším zájemcům.
 Vytvoření zábavně-naučné herny byla dobrá volba vedoucí k velké účasti návštěvníků.
 V létě v rámci naší největší kulturní akce Hustopečské dny 2016 jsme za naše středisko
uspořádali Informační výstavu našeho střediska, kde se návštěvníci mohli informovat
především na činnost střediska MEIS.
 Z příspěvku na tuto akci bude zakoupen:
 finanční odměna za pronájem výstavy
 poplatek za energie spotřebované v rámci výstavy

Výroba kroniky MEIS Hustopeče nad Bečvou
Vyhotovení fotoknihy od roku 2009 do roku 2016. Součástí kroniky jsou uspořádané akce MEIS
včetně fotodokumentace
Z příspěvku na tuto akci budou zakoupeny:
- zakoupení voucherů na fotoknihu, poštovné

Znalostní soutěž - EUROTESTÍK 2016
Vytvoření zábavného vědomostního soutěžního kvízu pro děti i dospělé o Evropské unii.
Městské evropské informační středisko Hustopeče nad Bečvou, jejichž hlavní činností je podpora
informovanosti o evropské integraci, vyhlásilo znalostní soutěž „EUROTESTÍK 2016“. Jednalo se o
znalostní kvíz s tématikou Evropské unie, na jehož vyplnění se mohla podílet celá rodina. Kvíz
probíhal ON-LINE, a zúčastnilo se ho 113 soutěžících. Z celkového počtu byli vylosováni tři výherci,
pro které byly připraveny hodnotné ceny. Výherce losovali školkáčci z naší mateřské školky.
Vítězové byli vyhlášeni na stránkách městyse a vyvěšeni ve středisku MEIS.
Z příspěvku na tuto akci budou zakoupeny:
- odměna pro prvního výherce

Ceny pro vylosované výherce
1. cena mobilní telefon
2. cena detektivní hra Lady Alice
3. cena hra Difference

Formy propagace:

Internet:
- Internetová prezentace v rámci www stránek městyse http://www.ihustopece.cz:
- Odeslání e-mailů na obecní úřady atd.
- Upoutávka akce na stránkách ALBI
- Upoutávka akce na stránkách Českého svazu Möllky
- Upoutávka akce na stránkách Jednoty Orel Hustopeče nad Bečvou
- Upoutávka akce na facebook
- Následné umístění fotogalerie na webové stránky městyse
- Umístění veškeré fotogalerie na www. Rajce.cz
Mediální podpora:
- Hranický deník
- Hustopečský zpravodaj s kompletním informačním servisem o akci, distribuce
zdarma do každé domácnosti a okolních obcí.
- Rádio Haná - soutěž Putování po Olomouckém kraji, Turnaj Möllky
Plakáty:
- vývěsky v našem městysi a okolí
- do schránek rodinných domů
- rozesláním do místních firem atd.
Další formy:
- přímo v prostorách MEIS Hustopeče nad Bečvou
- Hlášením akce MEIS v místním rozhlase
- Po všechny akce byl na místě putovní koutek našeho střediska MEIS.

Projektovou dokumentaci zpracovalo:

…………………………………………………………………….
Městské evropské informační středisko
Libuše Těšická

………………………………………………………………….
Městys Hustopeče nad Bečvou
starostka městyse Ing. Júlia Vozáková

