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Vážení priatelia

Projekt začal 25.11.2017. Prvý deň sa venoval tradíciám partnerských obcí.
Jednalo sa o tradície v umení, gastronómii a kultúre. Okrem toho projekt priniesol medzi občanov aj témy spojené s EU a predovšetkým poznávaním tohto
zoskupenia. Deň začal príchodom hostí z partnerských obcí z Čiech, Rumunska a Srbska. Ako prvý bol predstavený program podujatia a podpora projektu zo strany EU. Otvorený bol aj informačný stánok EU. Ten bol zameraný na
šírenie informácií o EU. Pracovníci obce tu rozdávali tlačené propagačné materiály o EU, ktoré získali z EuropeDirect centra. Téme EU sa venovala aj aktivita Európska Únia v kocke. V rámci nej sa účinníkom v rámci interaktívnej
prednášky predstavila EU z pohľadu fungovania, histórie, politík. Okrem toho
sa tu občania dozvedeli o Európskom občianstve (kedy vzniklo, čo znamená),
ako aj o tzv. Európskej iniciatíve (čo to je, ako sa možno zapojiť, čo je to Európsky zbor solidarity). V rámci aktivít sa uskutočnilo aj spoločné rokovanie
predstaviteľov partnerských obcí a aktívnych občanov. Spoločne riešili nielen
samosprávne potreby, ale aj možnosti budúceho smerovania partnerstva. Ostatné aktivity sa venovali tradíciám. Občania mali možnosť spoznať umelecké
a remeselné tradície. Z domácej obce sa prezentovala práca umelkyne Kataríny
Brindzovej, ktorá maľovala príbytky ľudí. Taktiež sa prezentovala tradičná
výroba oblečenia, výroba ozdôb a ďalších remeselných prvkov, ktoré sú spojené s minulosťou prítomných národov. Prezentované boli v rámci aktivít aj
staré a tradičné jedlá. Veľkú úlohu v rámci tradícií mala kultúra. Prezentoval sa
folklór štyroch národov – hudobné, tanečné a spevácke prvky kultúry národov.
Jednalo sa o jedinečnú ukážku rôznorodosti národov. Večer patril prehliadke
obce a ľudovej zábave, ktoré pomohli prepojiť účastníkov zo štyroch krajín.

Po dlhej ceste plnej príprav, riešenia nového partnera zo Srbska a koordinácie
zostávajúcich partnerov z Čiech a Rumunska sa 25.11.2017 začalo projekt nazvaný „Partnerské objatie“. Jeho názov nie je len náhodné poradie slov. Práve
naopak je vyjadrením toho, že sme si chceli s partnerskými obcami starými aj
novými podať ruku a priateľsky sa potľapkať po pleci a zároveň si opäť vymeniť
skúsenosti a nápady. Názov zároveň vyjadruje, že sme chceli symbolicky objať
všetkých občanov partnerských obcí a poskytnúť im príležitosť sa spoznať.
S veľkým zadosťučinením môžem skonštatovať, že sa to podarilo. Podarilo sa
nám spojiť sa po niekoľkých rokoch, podarilo sa sem do Veľkého Grobu priniesť
kúsok medzinárodnej kultúry. Podarilo sa nám podporiť úspešnú spoluprácu
s obcami Kostelec z Česka, Tulghes z Rumunska a začať novú spoluprácu z obcou Kysáč zo Srbska. Práve zrealizovaný projekt „Partnerské objatie“ bol tým
správnym prvkom, symbolickým druhým krokom do partnerstva. Tieto úspechy sa verím, že pretavia do plodnej a úspešnej budúcej spolupráci nielen na
úrovni obcí, ale aj našich občanov.
Táto krátka brožúra je pripomenutím si spoločne strávených dní, nových
priateľstiev, nových kontaktov a hlavne nového partnerstva. Prajem Vám, aby ste
si pri jej prezeraní našli kúsok spomienky na spoločne strávené chvíle. Netreba
zabudnúť na poďakovanie sa Európskej komisii, ktorá cez program Európa pre
občanov podporila náš projekt, naše myšlienky, naše partnerstvo.

Viliam Rigo, starosta obce Veľký Grob
Druhý deň sa projekt venoval spoznávaniu princípov EU. Deň začal svätou
omšou, ktorá bola duchovným prvkom v projekte. Po nej nasledovali aktivity
venované EU. V prvom rade sa prezentovali projekty partnerských obcí a organizácií pôsobiacich v partnerských obciach, ktoré boli spolufinancované zo strany
EU. Jednalo sa o ukážku reálnej pomoci EU obciam a ich občanom. Účelom bolo
ukázať občanom, čo EU podporuje a ako im pomáha sa rozvíjať. Bol to prvok,
ktorý pomohol postaviť stenu voči euroskepticizmu. Hodnotám EU sa venovala
aj aktivita Solidarita v časoch krízy. V rámci nej sa besedovalo o dobrovoľníctve,
o dobrovoľníckych aktivitách. Predstavili sa miestne dobrovoľnícke združenia.

Zároveň sa prítomný zaviazali, že každý vykoná dobrý skutok, keď sa vráti
domov z podujatia. Takto sa život v štyroch obciach stane lepším, solidárnejším
a zároveň vzrastie počet dobrovoľníkov. V rámci programu sa realizovali aj
spoločenské a súťažné aktivity, ktoré spojili účastníkov. Seniori z partnerských
obcí sa dostali do popredia vďaka spoločnému posedeniu. Vymieňali si skúsenosti so životom seniorov v jednotlivých krajinách. Zaujímavým počinom bolo
vytvorenie stĺpu partnerstva. Jedná sa o spomienkový predmet umiestnený
na obecnom úrade vo Veľkom Grobe. Je symbolom partnerstva a zaujímavým
spôsobom informovania verejnosti o tom, aké rôznorodé je partnerstvo. Projekt
bol ukončený aktivitami, ktoré spojili účastníkov a pomohli utvrdiť vzájomné
partnerstvo a priateľstvo. Po záverečnej reči starostov sa prítomní rozišli do svojich domovov.

Predstavenie partnerov
Veľký Grob
Veľký Grob sa nachádza v okrese Galanta. Obec bola založená prisťahovalcami
z Nemecka. Jej územie bolo obývané už v neolite, čo je dokázané vďaka Keltským a Slovanským nálezom. Obyvatelia obce sa primárne špecializovali
na poľnohospodárstvo a vinárstvo a majú tradície aj v tkáčskom remesle
a výšivkárstve. Pre obec je typický multikultúrny charakter v maliarskej výzdobe svojich starých domov, typických krojoch a tiež v stavebných prvkoch.
Jedinečný obraz obce bol vytvorený lokálnou slovenskou, maďarskou, chorvátskou a habánskou skupinou obyvateľstva. Zo združení, ktoré v obci pôsobia je
najvýznamnejší športový klub, ktorý pravidelne dosahuje úspechy na celoštátnej
úrovni a má dobrú povesť. Samotná úloha obce spočíva v starostlivosti o svojich
obyvateľov a poskytovaní potrebnej infraštruktúry. Obec má vytvorené partnerstvá v Česku, Rumunsku, Moldavsku a Srbsku.

Kostelec
Česká obec Kostelec sa nachádza v okrese Hodonín v Juhomoravskom kraji.
Obec sama o sebe je veľmi stará. Prvá zmienka je už z roku 1131. Obec mala
veľmi pohnutú históriu, keď bola striedavo vyľudňovaná. Jej moderná história
je spojená s rozvojom bývania a s ním spojeným rozvojom občianskeho a spolk-

ového života. V obci pôsobí viacero spolkov a združení, ktoré majú za cieľ
pozdvihnúť úroveň života v obci. Spolu s obcou, ako aj samostatne realizujú
množstvo podujatí počas roka. Obec je známa svojou starostlivosťou o seniorov
a deti. Je to jedna z dobrovoľných úloh obce. Zo zákona jej vyplývajú povinnosti
na úrovni správy územia, správy infraštruktúry technickej a sociálnej. Obec
je členom niekoľkých mikroregionálnych združení ako napr. MAS Kyjovské
Slovácko v pohybu, Mikroregión Moštenka. Cez členstvo v týchto organizáciách
sa snaží o aktívny regionálny rozvoj. Partnerstvo s obcou Veľký Grob je relatívne
nové. Obce nadviazali kontakty v roku 2013. Iné partnerstvo obec zatiaľ nemá.

Tulghes
Obec Tulghes leží v centrálnom Rumunsku v hornatej oblasti župy Hargita. Jedná sa o obec so samosprávnymi funkciami. Administratívne sú k nej pričlenené
obce Hagota, Pintic, Recea. Obec je známa existenciou výraznej maďarskej komunity. Až 35% občanov sa hlási k maďarskej národnosti. V minulosti v obci
žilo aj mnoho Nemcov, tí sa však v priebehu dejín postupne vytratili. Stále tu
však zostali pozostatky ich kultúry a umenia. Táto mnohonárodnosť obce sa
prejavuje na jej kultúrno-spoločenskom živote. Každá komunita si tu zachováva svoje zvyky a preto má obec špecifický kultúrny charakter. Lokalizácia
obce ju predurčuje na horský turizmus, nakoľko je obklopená vysokými horami. Nachádzajú sa tu aj prameň minerálnej vody, ktorá bola v minulosti známa
po celej bývalej monarchii. Najznámejšou pamiatkou obce je drevený kostolík
z roku 1828.

Kysáč
Miestne spoločenstvo Kysáč (Mesna zajednica Kisač) je obec, ktorá sa nachádza
v regióne Vojvodina v Srbsku. Obec má dlhú históriu datovanú do roku 1457.
Po tom, ako ju držala Osmanská ríša, sa stala súčasťou Rakúsko-uhorskej ríše.
Koncom 18. storočia tu prišli slovenskí osadníci a obývali územie. Dnes tvorili
obyvatelia slovenskej národnosti väčšinu obyvateľov obce (90%). V polovici
50. rokov sa časť obce Kysáč preniesla do mesta Novi Sad. Dnes Kysáč patrí
pod mesto Novi Sad, ale ponechal niektoré výsady ako miestny orgán. V obci
sa dodržiavajú zvyky predkov už viac ako 200 rokov. Pravidelne sa tu organizuje Festival slovenských krojov, pôsobí to folklórny súbor Vreteno. V obci sa
nachádza aj slovenská škola a škôlka. Obec udržiava silné väzby na Slovensko,
čoho dôkazom je aj nové partnerstvo s obcou Veľký Grob.
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