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Cesta Evropou
Druhý ročník soutěže pro děti a dospělé se konala v MEIS Štíty v sobotu 22. srpna. Na jednotlivých
soutěžních stanovištích plnily soutěžící méně či více náročné úkoly a za jejich správné řešení získávali
bankovky Euroše. Ty pak mohli proměnit v Eurošopu za hodnotné ceny.
Nejmenší děti malovaly dle předlohy obrázky významných památek zemí EU. Starší děti a dospělí skládali
puzzle, poznávali evropské metropole, přiřazovali vlajky jednotlivým státům EU, odpovídali na kvízové
otázky a nechyběla ani gastronomická ochutnávka a hádání zemí, odkud pochutiny a nápoje pochází.
Akce se zúčastnilo 59 soutěžících ve věku od 3 do 86 let.

Soutěž na internetových stránkách MEIS ŠTÍTY
V průběhu prázdninových měsíců probíhal na těchto stránkách 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 čtvrtým rokem a těší se stále větší oblibě. V
roce 2009 se internetové soutěže zúčastnilo 219 soutěžících.
Evropský den sportu
V sobotu 26. září se uskutečnil ve Štítech Evropský den sportu Mezinárodní turnaj ve stolním tenise. Mezi
účastníky byla tři družstva z Polska, dvě družstva z Itálie a 3 družstva z České republiky. Mezinárodní
turnaj se konal v Kulturním domě ve Štítech.
Vítězné pořadí:
Kategorie dospělých
1. místo Jedlí (ČR), 2. místo Štíty (ČR), 3. místo Niemodlin (PL), 4. místo Belvedere Ostrense (IT)
Žákovská kategorie
1. místo Štíty (ČR), 2. místo Belvedere Ostrense (IT), 3. místo Niemodlin I (PL), 4. místo Niemodlin II.
(PL).

Cestování po Evropské unii
Od 1. října byla v Zasedací místnosti Městského úřadu Štíty pro veřejnost přístupná výstava fotografií na
téma: Cestování po Evropské unii. Sešly se tak fotografie a cestopisná alba ze Skandinávie, Velké
Británie, Francie, Itálie, Polska, České republiky a z dalších zemí. Vernisáže výstavy se zúčastnili
především sami autoři fotografií.
V rámci této fotografické výstavy jsme uspořádali besedu s cestovatelem Alexandrem Krobotem na
téma: Krajem vinných sklípků. Promítání diapozitivů z vinných oblastí České republiky, Slovenské
republiky a Rakouska bylo doplněno o velmi zajímavé a poutavé vyprávění.

Projekty se uskutečnily za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje, Statutárního města Olomouc a
informační sítě EUROPE DIRECT.

