Tisková zpráva k projektu „Vánoční tradice v pohraničí“ (24. 11. 2013)

Mariánskolázeňsko, o.p.s. připravilo společně s partnerskou obcí Mähring (Bavorsko)
projekt, kterým chce přiblížit a porovnat vánoční tradice v českém a bavorském pohraničí.
Obce v blízkosti hranic uchovávají tradice a zvyky rozdílné, ale najdeme i mnoho společných
znaků.
V rámci projektu jsme vyhlásili soutěž „ O nejhezčí vánoční ozdobu a dekoraci“. Soutěže
se zúčastnili obyvatelé a školy na území mikroregionu Mariánskolázeňsko a z obce Mähring
z Bavorska, která má ve svém správním území čtyři obce: Mähring, Großkonreuth,
Poppenreuth a Griesbach. Do vánoční soutěže bylo dodáno více než sto výrobků,
vyrobených nejrůznějšími technikami – počínaje kreslením, lepením, různé techniky skládání
papíru, práce s rostlinným materiálem, zdobení až po výrobu keramiky. Výrobky byly
rozděleny do pěti věkových kategorií (do 6 let, 7-8 let, 9-10 let, 11-14 let a více jak 15 let).
V úterý 19. listopadu se sešla v kostele Čtrnácti svatých pomocníků v nouzi hodnotící
komise, sestavená z dvou pedagogů základní školy v Lázních Kynžvartu (paní Pavlína
Sedláková
a Martina Karenovičová), paní Dagmar Strnadové (zástupce za Svazek) a třech zástupců
obce Mähring – pan starosta Josef Schmidkonz, paní Rosalinde Schöner a Hildegard Kraus.
Hodnocení nebylo jednoduché, neboť každý výrobek byl zhotoven s velkou pečlivostí
a snahou a výsledkem byly opravdu krásné dekorace.
Vyhlášení výsledků soutěže se konalo ve slavnostně vyzdobeném kostele Čtrnácti svatých
pomocníků v nouzi v pátek 22. listopadu. Sešlo se více jak sto hostů – účastníků soutěže
i návštěvníků, kteří se přišli podívat na výrobky šikovných rukou. Slavnostní vyhlášení
zahájila starostka obce Tři Sekery, paní Dagmar Strnadová, která poděkovala za hojnou
účast. Děti z místní školy a školky si připravily kulturní vystoupení – zazpívaly několik
koled za doprovodu kytary a sklidily velký potlesk. Poté paní starostka vyhlásila výsledky
soutěže a ceny předával zástupce obce Mähring pan Franz Schöner, člen zastupitelstva.
Pro výherce byly připraveny vánoční odměny – sladkosti, kolekce, dětské adventní
kalendáře. Přítomní byli pozváni na malé pohoštění, během kterého si mohli prohlédnout
výstavu vánočních výrobků.
Nyní budou výrobky z této soutěže postupně představeny ve všech členských obcích
mikroregionu Mariánskolázeňsko a 17. prosince 2013 se celá výstava přestěhuje na druhou
stranu hranice, do obce Großkonreuth, kde bude slavnostně zahájena a instalována
v základní škole.
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