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Ve dnech 27. – 29. září proběhly v našem partnerském městě Břeclavi již tradiční
Břeclavské svatováclavské slavnosti, kterých se na pozvání starosty města
Břeclavi Bc. Svatopluka Pěčka zúčastnila také delegace z Lysé nad Labem
vedená paní místostarostkou Romanou Fischerovou. Cesta do Břeclavi byla
trnitá, ale nakonec jsme po více než pěti hodinách dorazili na místo. Po příjezdu
delegací partnerských měst jsme byli oficiálně přivítáni vedením města Břeclavi a
po uvítacím obědě jsme se účastnili kulturního programu pod zámkem, stavění
máje a hodového koštu, kde byla ochutnávka 166 druhů vín z téměř 50
vinařstvích, kterou doprovázela k naší velké radosti cimbálová muzika.
V sobotu pokračoval slavnostní program návštěvou vodárenské věže, odkud byl
překrásný pohled na celé město. Měli jsme také možnost prohlédnout si
nejnovější archeologický objev na místním zámku, část dřevěných hradeb z 11.
století. Odpoledne jsme strávili v Myslivně v Lednici, navštívili jsme areál
lednického zámku a večer probíhal v areálu pod zámkem bohatý kulturní program,
jarmark, koncerty a posezení v Zámecké vinotéce. Okouzlila nás přehlídka
dětských folklorních souborů a večer koncert Vašo Patejdla s jeho kapelou.
V neděli dopoledne jsme navštívili kostel sv. Václava, kde proběhla
Svatováclavská mše svatá. Po slavnostním obědě se uskutečnil hodový krojový
průvod městem. Obdivovali jsme nádherné kroje jednotlivých folklorních souborů.
Průvod končil v areálu pod zámkem, kde pokračovala hodová zábava a
vystupovaly slovácké krúžky a folklorní soubory.
Ráda bych poděkovala našim hostitelům za velice milé a srdečné přijetí, za
starostlivost, za výměnu zkušeností při řešení různých situací a problémů, se
kterými se na úřadech potýkáme, za možnost setkat se i s kolegy z jiných
partnerských měst Břeclavi a úžasné zážitky, na které budeme dlouho vzpomínat.
Romana Fischerová
místostarostka
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