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PROJEKTY MEIS ŠTÍTY V ROCE 2018 

 

Rok 2018 byl Evropským rokem kulturního dědictví. MEIS Štíty se v uplynulém 

roce zaměřilo na tradice, které jsou významnou součástí našeho kulturního dědictví. 

Pro děti z mateřské a základní školy jsme vyhlásili výtvarnou soutěž na téma 

evropských pohádek, pověstí a mytologie. Pro zájemce všeho druhu soutěž o 

nejkrásnější perníkovou chaloupku. Následoval seminář o pečení tradičního 

kváskového chleba. Velkou akcí nazvanou Senioři a děti společně jsme spojili 

s výstavou rukodělných výrobků a kolem štěstí s otázkami o EU. Pro děti z 1. a 2. 

stupně ZŠ jsme vyhlásili soutěž o vytvoření nejkrásnějšího Betlému a na 

předvánoční akci spojené s vánočním tvořením a příchodem Mikuláše plánujeme po 

velkém úspěchu z června opět kolo štěstí. 
 

 

 

 

Název akce:  VÝTVARNÁ SOUTĚŽ PRO MŠ A ZŠ 
 

 

Datum konání:  8. 3. (zveřejnění) – 8. 6. (vyhlášení  vítězů) 

Pořadatel:   MEIS Štíty 

 

 

Popis projektu: 
Pohádky, pověsti a mytologie patří ke kulturnímu dědictví. Vyhlásili jsme výtvarnou 

soutěž rozdělenou do pěti  věkových kategorií. Tématem pro předškoláky byla pohádka o 

perníkové chaloupce, pro první stupeň ZŠ oblíbený hrdina tradičních evropských pohádek 

a pro druhý stupeň ZŠ postava ze starých českých pověstí nebo slovanské mytologie. 

Všechny výtvarné práce byly vystaveny na akci „Senioři a děti společně“, kde byly 

nejlepší díla odměněny publikacemi s kreativními nápady. Malou odměnu dostali všichni 

účastníci soutěže. Soutěž byla zveřejněna přímo v ZŠ a MŠ Štíty. 

 

 

 

 

Název akce:   SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ PERNÍKOVOU   

   CHALOUPKU 

       

 
Datum konání:  8. 3. (zveřejnění) – 8. 6. (vyhlášení vítězů) 

Pořadatel:   MEIS Štíty  
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Popis projektu: 

Jednou z krásných evropských tradic je pečení perníčků a perníkových chaloupek. 

Vyhlásili jsme soutěž o nejkrásnější perníkovou chaloupku. Soutěžní chaloupky 

jsme vystavili a ohodnotili na akci Senioři a děti společně. Výherkyně Silvie 

Hrdinová (Mlýnický dvůr), Markéta Hudousková (Štíty) a Aneta Enterová (Štíty) 

obdržely dárkové poukázky do obchodu s kuchyňskými potřebami.  

 
 

 

Název akce:  KURZ PEČENÍ TRADIČNÍHO KVÁSKOVÉHO  

   CHLEBA 
 

 

Datum konání:  12. 5. 2018 

Pořadatel:          MEIS Štíty 

 

 

Popis projektu: 

Kváskový chleba patří k národní kulturní tradici střední Evropy. Domácí pečení 

z žitného kvasu získává čím dál víc příznivců. Proto jsme uspořádali kurz pečení 

tradičního kváskového chleba, kde lektorka Monika Kárníková účastníky provedla 

celým procesem výroby tohoto tradičního pečiva.  
 

 
 

 

Název akce:  SENIOŘI A DĚTI SPOLEČNĚ 

   VÝSTAVA RUKODĚLNÝCH VÝROBKŮ 

 
Datum konání: 8. 6.  2018 

Pořadatel:        MEIS Štíty a Hledači Štíty 

 
V červnu jsme spolu se skautským oddílem Hledači Štíty připravili zábavné odpoledne 

věnované tradicím a zaměřené na mezigenerační spolupráci. Součástí této akce byla 

výstava rukodělných výrobků typických pro Evropu. Byly k vidění perníčky, výrobky 

krajkářek, korálkové ozdoby, háčkované a šité ozdoby, keramika. Také jsme vystavili 

všechny výtvory účastníků soutěží, které MEIS vyhlásilo. 

Připravena byla také prezentace perníkářství s ukázkou tradičního zdobení bílkovou 

polevou a prezentace loutkařství majitelky rodinného loutkového divadla paní Andrey 

Hanáčkové. Nechyběla loutková pohádka o perníkové chaloupce v režii Andrey 

Hanáčkové a v podání místního spolku  Crhovská chasa. Program zpestřilo také pěvecké a 

taneční vystoupení dětí ze ZŠ Štíty. Celé odpoledne skauti společně se seniory tvořili 

ozdoby na perníkovou chaloupku z kartonu, která později našla uplatnění v družině ZŠ 
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Štíty.. K dobré pohodě přispěly lidové písničky v podání pana Štěrby, k jehož závěrečné 

tradiční písni „Ta naše písnička česká“ se připojili skoro všichni přítomní. 

Velký zájem byl o kolo štěstí, kde mohli zúčastnění vyhrát  různé ceny za správné 

odpovědi na otázky týkající se Evropy. Volně byly k dispozici materiály o EU. Vyhlásili a 

odměnili jsme zde také vítěze výtvarné soutěže a soutěže o nejkrásnější perníkovou 

chaloupku.  

 
 

 

 

 

Název akce:  MŮJ VÁNOČNÍ BETLÉM –výtvarná soutěž 

 
Datum konání: 9. 10. (zveřejnění) – 28. 11. (uzávěrka), 5. 12. – výstava a  

   vyhodnocení 

Pořadatel:       MEIS Štíty  

 

 
Krásnou tradicí je i betlémářství. Vyhlásili jsme proto soutěž pro děti navštěvující 1. a 2. 

stupeň ZŠ. Za úkol měli vytvořit vánoční betlém – kreslený, malovaný, vystřihovaný, 

trojrozměrný – dle jejich fantazie. Betlémy byly vystaveny na předvánoční akci 

v kulturním domě 5. 12. , kde byly zároveň vyhodnoceny. 

 
 

 

 

V rámci všech akcí byla zajištěna propagace Olomouckého kraje, Statutárního města 

Olomouc a Europe Direct, a to v tiskových zprávách, na plakátech, na internetových 

stránkách města Štíty a na viditelném místě v den konání akcí. Volně k dispozici 

byly také materiály o EU. Každá akce byla v předstihu zveřejněna na stránkách 

města v oddělení MEIS. K propagaci jsme dále využívali webové stránky města 

Štíty, Facebook TIC Štíty, Štítecký list, letáčky do schránek a plakátové plochy. 

 

 

Ve Štítech dne 20. 12. 2018   Zprávu vyhotovila: Radka Jánešová  
 

 

 

 


