
                           
              
 
               Ve Velkých Losinách dne 9.2.2004 

 
 
 

Občanské   sdružení    Obnova   kulturního   dědictví    údolí   Desné   v  rámci   kampaně 
30 dní pro neziskový sektor vyhlašuje výtvarnou soutěž pro žáky základních škol 

 
 
 

Známe památky ve svém okolí? 
 
 
Termín zahájení:  12.2. 2004 
Termín ukon čení:   23.4. 2004 (blíže viz „Způsob vyhodnocení“) 
 
Zadání práce:   nakreslit  nebo  namalovat  památku  ze  svého  okolí  starší  padesáti  let  
(např. kříž u cesty, kapličku, kostel, památný strom, dům – jsou vítány především památky méně 
známé).  
Soutěž probíhá ve dvou kategoriích: 
I. kategorie: 1. – 5. třída 
II.kategorie: 6. – 9. třída. 
 
Podmínky p řijetí práce do sout ěže: práce může být vytvořena jakoukoli výtvarnou technikou 
(malba, kresba, kombinovaná technika, linořez apod.), a to ručně, na papír formátu A4 nebo A3. 
Na zadní straně práce musí být s autorovým jménem, věkem, třídou a školou napsáno, kde se 
památka nalézá a důvod proč si soutěžící památku vybral/a. 
Soutěžící  ve II. kategorii  musí navíc na zadní stranu svého díla připojit stručnou historii památky 
a popis jejího současného stavu. 
 
Způsob vyhodnocení:  škola vyhodnotí v každé kategorii 3 nejlepší výkresy (doporučujeme 
posuzovat na základě originality výběru památky a způsobu provedení), které postoupí do finále.  
Výběr  těchto prací je nutno  uzavřít  nejpozději  do  23.4.2004.   Následující  týden (do 30.4.2004) 
si zástupci občanského sdružení vyzvednou práce finalistů a předají je komisi, která vybere 3 
vítězné práce z každé kategorie.  
Škola si samozřejmě v rámci interní soutěže může vyhodnotit všechny práce ročníků či tříd. 
 
Slavnostní vyhlášení výsledk ů a předání věcných cen proběhne v květnu 2004 na zámku Velké 
Losiny za účasti všech finalistů a případně jejich rodinného doprovodu. Vyhodnocení se uskuteční 
v rámci  prezentace památek  údolí  Desné za účasti významných osobností šumperského regionu  
a zástupců obcí a škol. Při této příležitosti budou také vystaveny práce všech finalistů.  
 



Ocenění:  pro všechny finalisty a rodinný doprovod je připravena prohlídka zámku Velké Losiny 
včetně míst, které zůstávají oku běžného návštěvníka skryty. 
 
Pro tři nejlepší zajištěna v I. kategorii:  
 - návštěva stanice Horské služby včetně ukázek práce členů           
             ve II. kategorii:  
 - vyhlídkový let nad údolím Desné 
 
Dále první tři v každé kategorii obdrží věcné ceny – videokazety, knihy, cukrovinky… 
 
Klauzule:  všichni soutěžící a jejich školy souhlasí s tím, že se vítězné práce stávají majetkem 
pořadatele soutěže a zbývající budou poskytnuty sdružení na dobu tří měsíců. Pořadatel soutěže 
použije tyto výtvory k propagaci šumperského regionu. 
 
V případě dotazů se prosím obraťte na předsedu sdružení Martina Černohouse, Rapotín 260, 
788 14 (tel.č.: 583 242 258; e-mail: 50.r@wo.cz). 
 
 
S přáním pěkného dne 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

za občanské sdružení 
Obnova kulturního dědictví údolí Desné 
Mgr. Milan Palkovič (jednatel) 
      

občanské sdružení 
Obnova kulturního dědictví údolí Desné 

Bukovická 58 
788 14 Velké Losiny 

 
tel: 583 248 333 
udoli.desne@seznam.cz 
http://pekarov.laddobar.cz 
 


