Evropa pro
občany
Projekt „We Unite the People of Europe“ financovala Evropská unie
v rámci programu „Evropa pro občany“

Platí pro Oblast 2.1 Opatření Partnerství měst
Účast: Projekt umožnil setkání 1700 občanů, z nichž 1500 pochází z města Letovice (Česká republika), 40 z obce Veľké
Vozokany (Slovenská republika), 40 z obce Stari Grad (Chorvátsko), 40 z obce Kirchlinteln (Německo), 40 z obce
Chelmno (Polsko), 40 z obce Veľké Vozokany (Slovenská republika), 40 z mestskej časti Budapest Fovaros X. kerulet
Kobanyai Onkormanyzat (Maďarsko).
Místo/data: Setkání se uskutečnilo v(e) Letovicích (Česká republika) od 25/09/2015 do 27/09/2015
Stručný popis:
Den 25/09/2015 byl věnován navazování nových přátelství. Zahraniční hosté přijeli na místo určení již v ranních hodinách,
resp. v předešlý den večer. Po ubytování byl pro ně připraven poznávací program spojený s prohlídkou města Letovice a jeho
okolí. Zahraniční hosté navštívili různé památky (např. kostel, klášter, zámek, rozhlednu, smyslovou zahradu). Hned na úvod
měli tak možnost poznat domácí zemi a zejména domácí město. Akce byla slavnostně otevřena v 16:00 na zámku v
Letovicích. Přítomné hosty pozdravil a přivítal starosta města. Zároveň představil program na následující dny. Během této
úvodní aktivity domácí a hosté si navzájem předali různé propagační a dárkové předměty, které byly uloženy do symbolické
nádoby partnerství. Jednalo se o symbolické spojení národů hned na úvod akce. Další aktivity byly zaměřeny na spojování se
prostřednictvím hudby. Tvořivé hudební dílničky byly prostorem pro nácvik společné písně, pro výměnu zkušeností mezi
dechovými kapelami z různých států, pro vzájemné poznávání se. V podobném duchu se nesl i lingvistický večer na zámku,
kde v dobré náladě spolu hosté z různých koutů Evropy debatovali a poznávali tak vedle univerzální angličtiny i jazyky
ostatních zastoupených národů. Mezi tvořivými hudebními dílničkami a lingvistickým večerem se uskutečnila interaktivní
prezentace EU, v rámci které byly představeny základní principy fungování EU, její historie, instituce a důležité politiky.
Prezentace byla ukončena debatou na aktuální problémy a potřeby obcí. Ve večerních hodinách se ještě uskutečnil koncert
pěveckých sborů. Tato aktivita byla potvrzením dobrého naladění se na spojování se prostřednictvím kultury.
Den 26/09/215 byl věnován tématům spojeným s Evropským občanstvím a multikulturností Evropy. V ranních hodinách se
představili místní dobrovolníci. Poukázali na svou činnost a na potřebu pomáhat druhým zejména zdravotně postiženým.
Následovaly tvořivé dílny s podtextem kultury a tradic. Zájemci zde strávili příjemné a užitečné chvíle. V odpoledních hodinách
se měla uskutečnit panelová diskuse s poslancem Evropského parlamentu za Českou republiku na téma nízké účasti lidí ve
volbách do EP. Několik dní před začátkem akce se však pozván poslanec omluvil a narychlo jsme nedokázali sehnat za něj
náhradu. Proto se uskutečnila beseda mezi mladými na toto téma. Tématu EU a především Evropského občanství a
demokracie se věnovala diskuse mezi občany a představiteli obcí. Diskutovalo se o potřebě užší spolupráce, o potřebě
zapojení občanů do věcí veřejných, o potřebě společného postupu při řešení mezinárodních potřeb partnerů. V rámci aktivity
byla zároveň slavnostně podepsána nová partnerská dohoda mezi domácím městem Letovice a městskou částí Budapešti č.
X. Kőbánya. Jednalo se o formální potvrzení několikaletého partnerství. Pozdější odpoledne patřilo již kultuře a umělcům
z partnerských obcí. Představili se žáci domácí ZUŠ Letovice, Dechová hudba Tutti forza mini z Maďarska, Dechová hudba
Tutti forza z Maďarska, Dechová hudba Vozokanka ze Slovenska, Dechová hudba Stari Grad z Chorvatska. Předvedli svou
tradiční národní kulturu a zároveň i společně nacvičenou píseň. Večer patřil zábavě a spojování lidí z různých koutů Evropy.
Den 27/09/2015 byl věnován utvrzení přátelství a shrnutí projektu. Dopoledne zpestřilo pokračování kulturní části programu na
Masarykově náměstí. Kultura partnerů, zejména dechová hudba, byla představena široké veřejnosti. Jednalo se o netradiční
představení pro domácí obyvatele. Odpoledne patřilo výstavě fotografií na zámku na téma Občan Evropy, která byla
připravena a nainstalována předem. Jejím úkolem bylo upozornit na aktuální dění. Akce se končilo společným shrnutím
projektu, rozloučením se s hosty a přáním opět se společně setkat v budoucnu.

