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Evropu znám
V sobotu 26. května se ve Štítech konal tradiční Štítecký jarmark. Při této příležitosti se v Městském
evropském informačním středisku (MEIS) pořádala soutěž pro děti a pro dospělé zaměřená na různá
témata související s Evropskou unií. Ti nejmenší účastníci skládali puzzle vlajky Evropské unie a za to byli
odměněni sladkostmi. Starší děti a dospělí vyplňovali znalostní kvízy s otázkami z oblasti zeměpisu,
geografie, politologie a z všeobecných znalostí EU. Ze všech správně vyplněných kvízů byli na závěr
jarmarku na hlavním podiu vylosováni tři výherci v kategorii studentů a v kategorii dospělých. Soutěže se
zúčastnilo celkem 72 soutěžících a asi 30 dětí.

PRÁZDNINOVÁ SOUTĚŽ O TRIČKO S LOGEM EU
Tradiční internetovou soutěž o tričko s logem EU jsme pořádali již sedmým rokem. Každé prázdninové
pondělí byla na internetových stránkách MEIS Štíty (http://www.stity.cz/index.php?a=cat.71) zveřejněna
nová soutěžní otázka a odpověď z minulého soutěžního kola se jmény třech výherců.
Soutěž se těší velké oblibě internetových uživatelů z celé ČR. V letošním roce se jí zúčastnilo celkem 384
soutěžících.

KULINÁŘSKÁ SOUTĚŽ
O nejlepší cukrářský výrobek k 55. narozeninám EU
Letos uplynulo 55 let od podpisu římských smluv, které jsou považovány za počátek evropské integrace
vedoucí k dnešní Evropské unii. Proto Městské evropské informační středisko (MEIS) Štíty uspořádalo k
tomuto výročí cukrářskou soutěž. K narozeninám Evropské unie mohl kdokoli upéct jakýkoli cukrářský
výrobek s tematikou EU.
Soutěž se konala o pouťové neděli v Kulturním domě ve Štítech. Celkem sedm přihlášených účastnic
vystavilo svá díla v předsálí KD a široká veřejnost hlasovala, který je ten nejlepší (celkem odevzdáno 214
hlasů). V době sčítání hlasů a porcování všech vystavených dobrot probíhalo na sále zábavné pěvecké
vystoupení Vladimíra Hrona. V přestávce se pak konala ochutnávka dezertů pro veřejnost a po té
pokračovala druhá část kulturního programu. V závěru odpoledne bylo vyhlášeno pět vítězek soutěže a
výherní dort v podobě Eiffelovy věže stojící na zeměkouli byl darován organizátory Vladimíru Hronovi.
Ten jej symbolicky ochutnal a věnoval do domova důchodců v sousedství kulturního domu, což publikum
ocenilo velkým aplausem. Celé akce se zúčastnilo 248 návštěvníků.

V letošním roce vydalo MEIS Štíty poprvé své kapesní kalendářky na rok 2013.

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

