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Vážení priatelia,

Bulhary

Uplynulo už niekoľko týždňov od realizácie projektu “Čo vieš o Európe”. Teraz sa Vám dostáva do rúk táto krátka brožúra, ktorá symbolizuje výsledok našich snáh o posilnenie
partnerstva obcí na európskom a občianskom základe. Partnerstvo medzi obcami existuje už niekoľko rokov. Jeho základom sú myšlienky spolupráce na poli hospodárstva,
kultúry, športu, vzdelávania a civilnej sféry. Obce majú medzi sebou podpísané partnerské zmluvy. Napriek nie najlepším finančným možnostiam sa naša obec snaží partnerstvá udržiavať pri živote. Jedným zo spoločných prvkov v tomto smere bola aj realizácia
projektu “Čo vieš o Európe”. Jeho zámery reflektovali na aktuálne dianie v Európe a na
potrebu posilnenia partnerstva. Prvým zámerom bolo vytvorenie užšej spolupráce našich obcí v európskom priestore. Dôvodom bolo zvýšenie sily partnerstva, pokiaľ obce
budú postupovať spoločne v rámci EÚ. Tento zámer vychádzal z globalizačných procesov prebiehajúcich v rámci EÚ a otvorenia možnosti ovplyvňovať Európskej politiky.
Druhým zámerom projektu bolo spojenie obyvateľov partnerských obcí pre jednu spoločnú myšlienku rozvoja Európskeho občianstva v každom z nás. Druhý zámer projektu
vychádzal z potreby zmeniť postoj občanov k Európskej únii. Tretím zámerom projektu
bolo rozvíjať a upevňovať priateľstvo a vzájomné porozumenie medzi národmi. Tento
zámer nadväzoval na potrebu užšej integrácie a búrania bariér medzi národmi. V tomto
smere je možné konštatovať, že projekt bol úspešný.
V rámci projektu sa nám podarilo aj načrtnúť budúcnosť partnerstva. Tá neleží iba na
pleciach starostov, ale aj obyvateľov obcí. Preto keď nechceme, aby sa výmenou starostu v ktorejkoľvek obci partnerstvo rozštiepilo, logicky sme podporili väčšie zapojenie
obyvateľstva do neho. Aká je teda naša spoločná budúcnosť? Obce sa budú snažiť využívať dostupné európske zdroje pre realizáciu spoločných projektov, ktoré podporia
rozvoj partnerstva. Občania obcí vytvoria výbor občanov partnerských obcí, ktorý sa
bude spolupodieľať na realizácii spoločných aktivít, bude motorom partnerstva. Takto
sa zaistí prežitie partnerstva.
Ako starosta obce Bulhary pevne verím, že sme nastúpili na správnu cestu. Táto brožúrka je toho dôkazom.
Jiří Osička, starosta obce Bulhary

Obec Bulhary leží vo vinárskej oblasti južnej Moravy, medzi obcami Lednice
a Milovice neďaleko Novomlýnských nádrží pod Pálavskými vrchmi. Obcou
preteká rieka Dyje. Jedná sa o malú rázovitú dedinu obklopenú množstvom
úrodných viníc. Práve vinohradníctvo dáva obci jedinečný charakter a je ním
známa nielen v Českej republike, ale aj v zahraničí. S vínom a vinohradníctvom
je spojený aj kultúrno-spoločenský život v obci. Množstvo podujatí sa viaže na
tematiku vína. Naša malebná dedinka ponúka tiež veľa možností využitia voľného času ako napr. Rybolov, cykloturistiku, či návštevu vínnych pivníc.
História obce siaha až do doby kamennej. V katastri obce sa našli fragmenty
kamenných oštepov lovcov mamutov. Prvá písomná zmienka o obci je z roku
1244 a je spájaná s mlynom na rieke Dyji, ktorého splav vzdúval hladinu rieky,
ktorá následne zaplavovala lúky v katastri vtedy patriacemu velehradskému
kláštoru. Kráľ Václav I. nariadil, aby splav nebol už obnovovaný a aby bola vyplatená náhrada vtedajšiemu majiteľovi obce, ktorým bol Siegfrid Sirotek, vo
výške dvadsiatich hrivien. Lichtenštajnský urbár z roku 1414 sa zmieňuje o dekanovi v Bulharoch, tak že nie je úplne vylúčené, že už vtedy mala obec ako
iné v okolí svoj kostol. Ten pravdepodobne zanikol pri vypálenie obce husitmi v
roku 1426. Prvá zaručená zmienka o kostole v obci je z roku 1582, kedy olomoucký biskup Stanislav Pavlovský vysvätil kostol spolu s cintorínom, kostol menších rozmerov sa však oproti cintorínu do dnešnej doby nezachoval. Súčasný
kostol svätého Egídia bol dokončený roku 1772.
Názov obce prešiel mnohými premenami od názvov Bulgarn, Puligarn, Pulkař,
Pulgram, Pulgar a od roku 1949 Bulhary.
Obec je súčasťou Mikroregiónu Lednicko-valtický areál, ktorý zahŕňa turisticky
najnavštevovanejšiu oblasť v Českej republike. V rámci mikroregiónu sa podporuje predovšetkým regionálny rozvoj a turizmus. Obec je úspešná aj z hľadiska
realizácie niekoľkých projektov spolufinancovaných z prostriedkov fondu ERDF.

Bodza
Bodza je obcou ležiacou na juhozápadnom Slovensku. Má výrazný poľnohospodársky charakter, pretože je obklopená jednou z najúrodnejších pôd na
Slovensku. Zároveň leží v tesnej blízkosti rozvinutej turistickej oblasti. Obec sa
totiž nachádza neďaleko známeho termálneho kúpaliska vo Veľkom Mederi, čo
výrazne ovplyvňuje aj pohyb turistov v nej. Obec pravidelne organizuje množstvo kultúrno-spoločenských a športových podujatí, do ktorých zapája tak
svojich obyvateľov, ako aj obyvateľov partnerských obcí. Obec má vybudované
partnerstvo s tromi zahraničnými obcami. Tieto partnerstvá vznikali postupne
a v súčasnosti sa obce pravidelne stretávajú.
Obec Bodza vznikla v katastri obce Hradná Bodza. Spomína sa od roku 1387
ako Villa nobilium de Bogy. Neskoršie doložené názvy sú: Nemesch Bogy
(1786), Boďa (1927), Bodza (1948), maď. Bogy. V roku 1652 patrila literátovi
Jánovi Koczovi, v roku 1654 Michalovi Vásárhelyimu a Štefanovi Halasymu, v
roku 1655 Valentovi Szente, v roku 1688 Vassovcom, v 18. storočí Borossovcom
a Csepyovcom, v 19. storočí mala 14 zemepánov. V obci sa vyberalo mostné
mýto. Často tu boli povodne. V rokoch 1938 - 1945 bola obec pripojená k Maďarsku. Na území dnešnej obce boli archeologicky odhalené rímsko-barbarské
sídliskové nálezy a slovansko-avarské hroby. Hradná Bodza sa spomína od r.
1268. Patrila hradu Komárno, koncom 18. storočia bola spojená s Bodzou.

Bakonysárkány
Obec Bakonysárkány leží v župe Komárom-Esztergom medzi vrchmi Bakony a Vértes. Príkre svahy týchto hôr vytvorili vynikajúce podmienky pre vznik
osídlenia a malej čarovnej dedinky Bakonysárkány, ktorá je obklopená lesmi.
Pre minulosť obce je typické usporiadanie domov, keď každý dvor bol uzavretý
humnami, ktoré bolo naviazané na susedove humno. Takto vzniklo opevnenie,
ktoré chránilo obyvateľov. Zvyšky tohto urbanistického usporiadania sú viditeľné v obci dodnes. Meno obce je tureckého pôvodu a označuje draka z Bakony.
Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1193 v listine kráľa Bela III. Obec mala

pohnutú históriu vďaka neustále hroziacemu nebezpečenstvu zo strany Turkov. Tí obec zabrali v roku 1543 a opustili ju v polovici 17. storočia. Od tej doby
začala re-kolonizácia najmä obyvateľmi pochádzajúcimi z Nemecka. Nemecká
menšina sa v obci zachovala dodnes. A to aj napriek tomu že 100 rodín bolo po
skončení 2. svetovej vojny násilne presídlených.
Hospodárstvo Bakonysárkány-u bolo v minulosti determinované poľnohospodárstvom a rovnako je tomu aj v súčasnosti. V obci sa nachádza niekoľko
pamiatok. Za všetky spomenieme barokový kostol z rokov 1774-1775, sedliacky
Wagnerov dom s tajnou chodbou vyúsťujúcou v lese.
Súčasná obec je moderný obcou, ktorá sa stará o svojich obyvateľov. Starostlivosť pozostáva z vybudovania infraštruktúry technickej a sociálnej, ako aj
z vytvárania podmienok pre dobré spolunažívanie občanov. Zároveň je obec
sídlom niekoľkých neziskových organizácií, ktoré sa podieľajú na bohatom
spoločenskom živote. Aj vďaka tomu je obec vyhľadávaná mladými rodinami,
ktoré tu majú záujem bývať.

Dabronc
Blízko západnej hranice župy Veszprém leží obec Dabronc. Názov obce pochádza zo slovanského slova „dobré“. História obce je veľmi pohnutá a pretkaná
Tureckou okupáciou, niekoľkonásobným úplným vyľudnením, až po vlastníctvo známymi maďarskými rody Batthány a Széchenyi. História obce siaha do
roku 1198, kedy bola osada darovaná za zásluhy rodine Turja. Tá tu o 50. rokov
neskôr nechala postaviť kláštor. Vpád Turkov na maďarské územie poznamenal aj obec, ktorá bola niekoľkokrát počas okupácie vyľudnená. Novodobá história je spojená s budovaním panstva Dabornc, a nie klasickej obce. Z tohto
obdobia (18. storočia) pochádza aj najväčší skvost obce - barokový kostol. V
neskoršej dobe sa obec pripojila pod správu rodu Szegedy. Samostatnosť získala až po 2. svetovej vojne.
Dnešná obec je lokalizovaná blízko veľmi rozvinutej turistickej oblasti (región
okolo jazera Balaton). To spolu s vinárstvom a vinohradníctvom determinujú jej
charakter. Architektúra domov a kultúrno-spoločenský život sú spojené práve
s vinárstvom, nakoľko Dabronc leží v známej vinárskej oblasti. Obec samotná

žije turistickým ruchom. Nachádza sa v nej množstvo ubytovacích zariadení
a vínnych pivníc. Charakter obce dotvára aj bohatý kultúrny život a zachovávanie kultúrnych tradícií. Obec plní samosprávne funkcie pre pridružené obce
Hetyefő, Megyeri a Zalaerdőd.

OBSAH PROJEKTU
Piatok 06/10/2017
Podujatie začalo príchodom hostí a slávnostným otvorením o 17.30. V rámci
otvorenia sa účastníci dozvedeli o programe, o partnerských obciach, podpore
zo strany EÚ a projekte samotnom. Následne sa už účastníci začali venovať
téme migrácie. Z výstavy fotografií, ale aj diskusie s reálnymi migrantmi vyplynula nutnosť riešenia problematiky zdola – od občanov. Občania sa zároveň
dozvedeli, prečo ľudia utekajú zo svojich domovov a čo očakávajú od života
v Európe. Vďaka tomu vzrástlo pochopenie solidarity medzi občanmi. Príspevkom k téme bola aj prítomnosť slovenského partnera – obce Bodza, ktorá sa
nachádza v národnostne zmiešanom území. Jej obyvateľmi je početná maďarská národnostná menšina. Jej predstavitelia poukázali na aspekty života
minority v štáte so slovenskou majoritou. Týmto sa téma migrácie rozšírili aj
na spolužitie majority s minoritami. Večer patril voľnočasovým aktivitám, ktoré
pomáhali spájať účastníkov.

ťaže bola: Čo vieš o Európe. EU prítomní občania spoznávali aj cez finančnú pomoc, ktorú poskytuje členským štátom. Vďaka nej sa partnerské obce rozvíjajú
po infraštruktúrnej aj sociálnej stránke. Prezentované boli v rámci okrúhleho
stola projekty, ktoré realizovali partneri a spolufinancovala ich EU. Týmto sa
poukázalo na benefity členstva v EU a jej prínos k životom občanov. V rámci
programu bolo predstavené aj dobrovoľníctvo, ktoré môže vykonávať každý
z nás. Táto aktivita pomohla prebudiť v účastníkoch zmysel pre dobrovoľníctvo. Popoludní sa začali tvorivé dielne zamerané na šikovnosť, ako aj zábavný program pre deti. Ich princípom bolo spájanie ľudí. Svoje vedomosti o EU si
vyskúšali aj dospelí účastníci v rámci 2. kola súťaže Čo vieš o Európe. V rámci
aktivít sa prezentovala aj kultúra partnerských obcí. Účastníci spoznali multikulturalizmus Európy a zároveň jednotlivé partnerské obce z hľadiska kultúry.
To pomohlo pri tvorbe priateľstiev.

,
Nedela 08/10/2017
Nedeľný program sa niesol v duchu formálneho spájania. Po svätej omši sa aktívni zástupcovia partnerských obcí z radov bežných občanov stretli pri okrúhlom stole. Témou
bola solidarita medzi občanmi, partnerskými krajinami a vo vnútri EU. Vďaka spoločnej diskusii občania poukázali nielen na potrebu, ale aj na konkrétny príklady solidarity
medzi sebou, medzi zástupcami rôznych etník prítomných na území partnerských obcí,
ale aj medzi národmi. Počas dňa prebiehala aj vzdelávanie o EU. V rámci prezentácie
bola predstavená história EU. Naplneným cieľom bolo šíriť informácie a zbližovať EU
a občanov. V rámci aktivít sa prezentovala aj medzinárodná kuchyňa. Spoločné sadenie
stromov partnerstva bolo bodkou za úspešným podujatím. V rámci vyhodnotenia si prí-

Sobota 07/10/2017
Sobotný deň sa účastníci projektu venovali Európskej Únii. V dopoludňajších
hodinách bol pre účastníkov otvorený Európsky infostánok. Jeho úlohou bolo
sprostredkovať informácie o EU vo forme brožúr a tlačených propagačných
materiálov. Zároveň pre najmenších tu boli pripravené jednoduché hry týkajúce sa EU. Týmto sa podporovalo väčšie pochopenie EU zo strany občanov.
Doobeda sa realizovala vedomostná súťaž pre mladých účastníkov. Téma sú-

tomní pripomenuli významné míľniky podujatia a rozlúčili sa.
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