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Se lnem v Evropě
Každoroční heslo tradiční akce v polském městečku Chełmsko Śląskie (Gmina Lubawka) opět dostálo
svému významu. Dva víkendové dny mohli návštěvníci na místním náměstí vidět takřka všechno, co
má se lnem i tu nejmenší spojitost. Tento celovíkendový jarmark, který proběhl ve dnech 23.–24.
srpna, se dá považovat za první společný projekt dvou sousedních MAS – polské LGD Kwiat lnu a
české MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.
Zástupkyně české MAS strávily v rámci mezinárodní spolupráce v polském městečku celý víkend a
aktivně se zapojily do uspořádání lidové akce s názvem „Jarmark slezských tkalců“. Partnerství
s místní polskou MAS bylo zpečetěno v roce 2013, kdy došlo k podepsání Dohody o vzájemné
spolupráci.
Celá akce se uskutečnila na místním náměstí s barokními a klasicistními domy, jehož atmosféra
podtrhla duch celé akce. Významnou památkou jsou tu totiž dřevěné domky, které byly postaveny
v 18. století speciálně pro přistěhovalé tkalce z Čech. Řada domů dnes nese název Dvanáct apoštolů, i
když se jich do dnešní doby zachovalo pouze jedenáct.
Sobota odstartovala historickým průvodem, ve kterém se každý prezentoval v tradičních lněných
šatech a jiných převlecích, a jeho součástí byla i prezentace jednotlivých spolků nebo organizací. Na
velkém podiu probíhal v sobotu i v neděli bohatý kulturní program, kde si přišly na své všechny
věkové kategorie. V neděli tu mimo jiné vystoupily Dechová hudba Krakonoška z Trutnova a folklórní
soubor Barunka z České Skalice.
Po oba dny si pak návštěvníci mohli zakoupit řemeslné výrobky od módních doplňků po různé
rukodělné výrobky, jako například krejčovské či sklářské výrobky, bytové doplňky, šperky, svíčky a
plno dalšího. Na jarmarku nechyběly ani lokální a tradiční potraviny, kterými si každý uspokojil své
chuťové pohárky.
„Pod hlavičkou naší MAS tu vystavovalo a prodávalo své výrobky celkem šest prodejců s bohatým
sortimentem od šperků, přes látkové či pletené výrobky nebo broušené sklo,“ shrnuje účast
organizátorka Lucie Žďárská. „Za nás jsme akci vyhodnotili jako povedenou, byla to zajímavá
zkušenost a určitě se nebudeme bránit další spolupráci. Zároveň jsme rádi, že spokojení byli i všichni
naši prodejci,“ dodává.
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