Evropa pro
občany
Projekt „Do partnerství / Into the Partnership“ financovala Evropská
unie v rámci programu „Evropa pro občany“

Platí pro Oblast 2.1 Opatření Partnerství měst
Účast: Projekt umožnil setkání 570 občanů, z nichž 400 pochází z obce Kostelec (Česká republika), 80 z obce
Veľký Grob (Slovensko), 45 z obce Gilowice (Polsko), 45 z obce Lišane Ostrovičke (Chorvatsko).
Místo/data: Setkání se uskutečnilo v(e) Kostelci (Česká republika) od 05/02/2016 do 07/02/2016.
Stručný popis:
Den 05/02/2016 byl věnován spojování partnerských obcí. Zahraniční hosté přijeli do Kostelce, kde se realizoval projekt již v
odpoledních hodinách. Jednalo se o zástupce partnerských obcí: Veľký Grob (Slovensko), Lišane Ostrovičke (Chorvatsko),
Gilowice (Polsko). Hostí slavnostně přivítali představitelé domácí obce (starostka a poslanci) a ředitel místní základní školy
Mgr. Dušan Kovář. Zahájení programu bylo v podstatě představením projektu, jeho programu a partnerů. Součástí otevření
projektu byly i hudební a taneční vystoupení žáků základní školy. Žáci si nacvičili i písně v jazycích přítomných zemí. Tím
přispěly k poukázání na multikulturalismus akce. Otevření pokračovalo vernisáží obrazů, které malovali děti z partnerských
obcí na téma "Jsme Evropané". Obrazy vyjadřovali pohled dětí na EU a zároveň to, co o EU vědí. Součástí výstavy byla i
výstava fotografií partnerských obcí. Zde se mohli účastníci seznámit s jednotlivými partnerskými obcemi. Večer pokračoval
program v místním sklepě, kde členové ČZS Kostelec připravili řízenou degustaci bílých a červených vín místních vinařů.
Jednalo se o ukázku tradičních postupů výroby vína a dovedností místních obyvatel. Degustace byla zároveň příležitostí pro
neformální poznávání se mezi obyvateli.
Den 06/02/2016 byl věnován tradicím. Program začal v 9:00, kdy dobrovolní hasiči zahájili masopustní obchůzku po obci za
doprovodu harmoniky, houslí a mezinárodních účastníků. Vtipný masopustní průvod se prošel po téměř celé obci. Během
dopoledne byl otevřen i EU stan - informační místo, kde byly účastníkům k dispozici různé propagační materiály o EU.
Zároveň zde byla přítomna i odborná pracovnice, která diskutovala s přítomnými a poskytovala odborné informace o EU.
Odpoledne se organizovala prohlídka obce, zejména nejstarší památky - kostela sv. Václava. Pak v zasedací místnosti obce
proběhla schůze zástupců jednotlivých zemí na téma evropských projektů. Společně diskutovali o pomoci EU jednotlivým
zemím, o možnostech spolupráce obcí a regionů v rámci místních akčních skupin. Diskuse byla plodná a stanovila nové
rozměry partnerství. Odpolední program pokračoval trhem místních tradičních produktů připravených Kosteleckými
hospodyňkami. K ochutnávce byly k dispozici místní produkty jako laty, rohlíčky, koblížky, belíšky, svatební koláče, pecáky,
záviny, trubičky, honzove buchty a další. Také zahraniční hosté přinesli ukázku jejich místních specialit - laty, svadobný koláč,
zelnáky ze Slovenska a masovou směs se zelím z Polska. V podvečer program patřil mezinárodní kultuře. Mezikulturní
program zahájil národopisných soubor Kosteláci dále vystoupili Netčičáci s masopustní tancem. Ze zahraničních hostů
vystoupil slovenský pěvecký soubor a polská Gilowianka. Součástí prezentace kultury byla i ukázka domácích Kosteleckých
svátečních i všedních krojů. Prezentovali se i společenské tance waltz a valčík. Vyvrcholením večerního programu bylo
pohřbívání basy předvedeno Kosteleckou chasou a dobrovolníky. Zároveň zde byla příležitost pro tvorbu mezinárodních
přátelství.
Den 07/02/2016 byl věnován utvrzení přátelství, dojmů a partnerství. V dopoledních hodinách se konala slavnostní mše svatá.
Mše byla obohacena o účast zahraničních účastníků. Odpoledne následovalo setkání na ochutnávce božích milostí. Dvanáct
druhů božích milostí byla krásná ukázka šikovnosti místních hospodyněk. Zároveň to byl prostor pro utvrzování přátelství. Při
nezávazných tématech a konverzacích se tvořily nové interpersonální vztahy. Senioři se setkali s vrstevníky z jiných zemí a
společně si vyměňovaly zkušenosti s aktivním stárnutím. Starostka domácí obce v rámci poslední aktivity shrnula projekt a
slavnostně ho ukončila. Zahraniční hosté se následně rozešli do svých domovů.

