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Místní evropské informační středisko (MEIS) Štíty zrealizovalo v
roce 2008 tři významné projekty.
SOUTĚŽ NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH MEIS (www.stity.cz)
V průběhu prázdninových měsíců probíhal na webových stránkách Města Štíty pod hlavičkou MEIS
soutěžní kvíz. Každý týden byla zveřejněna nová soutěžní otázka a jména tří vylosovaných výherců,
kterým byla zaslána výhra v podobě modrého trička s vlajkou EU.
Tato soutěž se stala prázdninovou tradicí. Byla pořádána již třetím rokem a těší se stále větší oblibě. Letos
se internetové soutěže zúčastnilo 447 soutěžících.
CESTA

EVROPOU

Letošní rok byl pro MEIS významný zejména tím, že v srpnu oslavilo páté narozeniny. Při této příležitosti
probíhala v sobotu 16.8.2008 v prostorách MEIS celý den soutěž pro dospělé i pro děti. Původně byla akce
naplánována na náměstí, ale počasí nám nepřálo. O soutěžící se staraly čtyři pořadatelky a jedna referentka
obsluhovala
Eurošop.
Děti měly za úkol skládat puzzle mapy Evropy a odpovídaly na jednoduché otázky, které se týkaly EU.
Dospělí si lámaly hlavy nad otázkami např. z geografie evropských států nebo sídly organizací Evropské
unie. Za správné odpovědi získávali soutěžící Euroše, což byla naší fantazií utvořená měna.
Každý výherce si potom mohl v Eurošopu proměnit Euroše za líbivou cenu. Pro malé děti by bylo odpovídání
otázek a skládání map moc složité, a proto jsme pro ně připravili pastelky a papír. Bohatá fantazie dětí
byla odměněna sladkostí. Akce se vydařila, soutěžících nebylo málo a pro velký úspěch bychom chtěli akci
příští
rok
zopakovat.

MEZINÁRODNÍ

FOTOGRAFICKÁ

SOUTĚŽ

V červenci 2008 byla vyhlášena v našem městě pod hlavičkou MEIS Mezinárodní fotografická soutěž. Mezi
účastníky byla zařazena partnerská města Štítů, tedy Belvedere Ostrense (IT), Niemodlin (PL) a Rastow
(N). Nejvíce fotografií jsme obdrželi od fotografů z České republiky, kteří nafotili město Štíty, ale i
zahraniční účast byla hojná.
Vernisáž výstavy proběhla při městských slavnostech u příležitosti 730. výročí založení Štítů. Výstavu
navštívila dokonce i delegace z Německa.
Vítězné
fotografie:
1. místo Zdeněk Fabiánek, Vamberk (výhra: digitální fotoaparát Canon Power Shot A470)
2. místo František Lípa, Šumperk (výhra: Mp4 přehrávač Viason M4029 4GB + adaptér)
3. místo Libor Kočnar, Štíty (výhra: Teac MP 222 - 1 GB - flash MP3 Player)
4. místo Monika Bolt, Rastow (výhra: USB flash disk Corsair Flash Voyager, 4 GB)
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Projekty se uskutečnily za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje, Statutárního města Olomouc a
informační sítě EUROPE DIRECT.

