EVROSPKÉ SETKÁNÍ
„PRO VIDITELNĚJŠÍ EVROPU“
BŘEZOVÁ - MEZINÁRODNÍ FORUM - JEDNÁNÍ 25 KOMUNIT Z 10 ZEMÍ DISKUSE O MINULOSTI, SOUČASNOSTI A BUDOUCNOSTI EVROPY
Ve dnech 31.8.2018 – 2.9.2018 proběhne v obci Březová, okr. Uherské Hradiště, Evropské
setkání „FOR A MORE VISIBLE EUROPE“.… Tohoto setkání se zúčastní 25 obcí z 10 zemí
světa, konkrétně z České republiky, Slovenska, Maďarska, Německa, Slovinska, Chorvatska,
Srbska, Anglie, Rumunska a Itálie.
Toto Evropské setkání je pod záštitou programu Europe for Citizen z EU. Mimo jiné je
záměrem tohoto programu podporovat partnerství jednotlivých zemí EU se zaměřením na
vytváření příležitostí pro společnou angažovanost a dobrovolnictví na úrovni EU. Do tohoto
programu jsou zapojeny různé země EU a každá z nich jednou hostí zástupce zemí ostatních,
zapojených do tohoto programu. Obec Březová v rámci tohoto programu navštívila v roce 2017
Chorvatsko, v červnu 2018 navštívila Itálii a v září bude sama hostitelskou obcí.
V rámci tohoto zářijového setkání v obci Březová se zástupci jednotlivých zemí budou nejen
seznamovat s českou kulturou a naopak prezentovat ostatním kulturu svou, ale také budou
diskutovat o důležitých tématech, která zasahují celou Evropu, evropskou politickou agendu
jako např. problematika klimatu, uprchlíků, národních zájmů, atd. Kromě prezentace a řešení
zmíněných problematik si budou také vzájemně předávat povědomí a zkušenosti, utužovat
vzájemnou spolupráci a vzniklá přátelství v doprovodu bohatého kulturního programu. V rámci
programu řešení témat evropského charakteru a prezentování svých kultur, budou zástupci
jednotlivých zemí představovat také symboly, které prezentují jejich zemi či obec, budou vařit
svá národní jídla, soutěžit v různých sportovních i nesportovních disciplínách a poznávat krásy,
kulturu a fungování hostitelské obce Březová. V rámci tohoto setkání budou program
doprovázet vystoupení mnoha folklorních souborů, nejen z obce Březová, ale také z širšího
okolí.
Ojedinělou v rámci tohoto setkání bude soutěž ve vaření národních jídel, která v tomto případě
bude doplněna místní soutěží, která je nazývána Slovácká jaternica. Tato soutěž zahrnuje
několik družstev z České i Slovenské republiky, která mezi sebou budou soutěžit nejen ve
vaření zabijačkových specialit, ale také v technice zdobení svých stánků, technice přípravy
specialit a servírování.
Hlavní program tohoto evropského setkání proběhne v sobotu 1.9.2018. Program bude velmi
bohatý po všech směrech a jistě bude stát za to v tyto dny obec Březovou navštívit.

