Tisková zpráva
k projektu obce Kostelec s názvem DO PARTNERSTVÍ/ Into the Partnership
Projekt byl realizován v zimních měsících 2015 – 2016. Dotace byla získána
z Programu Evropa pro občany. Tento program je komunitární a je administrován
přímo Evropskou komisí, respektivě výkonnou agenturou EACEA z Bruselu a je
vhodný pro partnerské spolupráce měst a obcí v Evropské unii.
Obec Kostelec si přizvala k realizaci projektu partnery ze slovenského Velkého
Grobu z Trnavského kraje, polských Gilowic nedaleko Bielsko-Biale a chorvatské
obce Lišane-Ostrovičke ze Zadarského kraje. Předmětem projektu bylo prohloubení
spolupráce mezi partnery a tím prosazování Evropského občanství a to nejen ve
formě informací, ale i praktickým způsobem. Hlavním tématem byla prezentace
kultury a tradic jednotlivých partnerských obcí, kterou realizovali sami občané jak
dospělí tak mládež a děti.
První aktivitou bylo slavnostní zahájení projektu starostkou obce Ing. Vlastou
Lochmanovou v pátek 5. 2. 2016. Následovala vernisáž výstavy dětských prací všech
partnerů s názvem JSME EVROPANÉ, kterou zahájil ředitel školy Mgr. Dušan
Kovář. Již samotné vystoupení žáků školy bylo úžasné a děti se vými učiteli nacvičily
své písně v jazyku partnerských zemí. Pak následovala prezentace jednotlivých
partnerů a v diskuzi o Evropské unii a jejich problémech se pokračovalo při řízené
degustaci místních produktů.
Druhý den se občané z Vekého Grobu (pod vedením starosty obce Viliama Riga),
obce Gilowice (pod vedením krajského radního Mariana Oromaniece), obce Lišane
Ostrovičke (po vedením místostarostky obce Ivany Mamič) zúčastnily otevření
Evropského stanu v kulturním domě a poté se účastnili tradiční fašaňkové obchůzky
obcí. Odpoledne pak proběhlo jednání u kulatého stolu za přítomnosti všech partneru
a zástupce MAS Kyjovského Slovácka v pohybu Hanky Horňákové.
Na pozvání kaplana P. Pavel Macura navštivili hosté nejvýznamější památku obce
kostel sv. Václava z jedenáctého století. V podvečer pak pokračoval program Trhem
místních produktů všech partnerských zemí a slavnostním mezinárodním kulturním
programem. V neděli byla na programu mše svatá, kterou celebroval děkan P. Mgr.
Vladimír Mrázek. Ukončení a zhodnocení projektu proběhlo v Evropském stanu.
Doprovodnou akcí byl košt tradičních produktů - fašaňkových milostí.
Díky projektu byly pořízen propagační materiál a nezbytné sedací vybavení
kulturního domu. Do projektu byly zapojeni občané všech věkových skupin. Ralizací
projektu došlo k provázání informací o partnerech a uceleném pohledu na poslání,
fungování a problémech EU. Projekt přispěl k posílení mezikulturního dialogu mezi
národy a posílil budování tolerance a zachování tradičních hodnot.
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