Úspěšně jsme oslavili 1. Den evropské spolupráce!
Všechno to začalo před více než 20 lety a od té doby udělala spolupráce v Evropě velký krok kupředu.
Z hranic se staly mosty a jako sousedé jsme si stále blíže. Společně hledáme řešení pro naše problémy a
sdílíme přes hranice své zkušenosti. Nyní nastal čas společně slavit! S rostoucím zájmem o Evropskou územní
spolupráci v celé Evropě rostla také potřeba tuto iniciativu jako celek náležitě ocenit a propagovat. Více než
rok dlouhé přípravy vyústily v uspořádání Dne evropské spolupráce, který se letos konal 21. září.
Na internetových stránkách Dne evropské spolupráce www.ecday.eu jsou představeny projekty přeshraniční
spolupráce na mnoha evropských hranicích, které určitě stojí za povšimnutí. Zde se nachází také interaktivní
mapa Evropy, na níž jsou vyznačeny všechny akce pro veřejnost, které se v týdnu od 17. do 23. září 2012
konaly. Pořádání takového množství různorodých akcí po celé Evropě ukazuje asi nejlépe pestrost Evropské
územní spolupráce.
Náš Program se oslav v regionech také účastnil. Společně s několika vybranými projekty podpořenými
z našeho Programu jsme v jižních Čechách a v Dolním Rakousku uspořádali akce pro široké publikum z těchto
regionů. Vybrané projekty s vídeňskými partnery zase získaly pozornost z velmi prominentní strany: Evropský
komisař pro regionální politiku Johannes Hahn se zúčastnil slavnostní akce ve Vídni, kde se seznámil s dalšími
projekty EÚS podpořenými naším Programem.
V jižních Čechách jsme mohli na Lipně sledovat společnou záchrannou akci českých a rakouských vodních
záchranářů. Pozvané školáky potěšily zajímavé soutěže „Staň se vodním záchranářem“. Odpoledne jsme
vyrazili na kole po přeshraniční cyklostezce “Via Verde” z Česka do Rakouska. V rakouském parku motoriky,
kde se cyklisté mohli občerstvit, se setkala dolnorakouská zemská radní Barbara Schwarz s náměstkem
ministra pro místní rozvoj Michalem Janebou. Večer se čeští i rakouští cyklisté pobavili u hudby.
V Dolním Rakousku byl program Dne evropské spolupráce také velmi nabitý a rozmanitý. Dopoledne si
rakouské a české děti z mateřské školky hrály společně v českém jazyce ve školce v Laa an der Thaya. Kolem
poledne se konal „Den na hranici“ v Raabs an der Thaya. Studenti zde diskutovali se seniory o jejich
pohledech na kulturní identity. Odpoledne vyrazil tisk přeshraniční autobusovou linkou z Raabsu do Slavonic.
Přímo v autobuse se konala neobvyklá tisková konference se zemskou radní Schwarz. Ve Slavonicích si mohli
potom všichni cestující prohlédnout město.

