POPIS PROJEKTU
Partnerské obce Dolné Saliby a Řícmanice už několik let spolupracují v rámci činnosti
místních akčních skupin. Pokračováním bude spolupráce v oblasti zachování přírodního a
kulturního dědictví, jako zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a
regionálních aktérů. Největší důraz se klade na aktivizaci mládeže, u které je potřebné
vybudovat pozitivní vztah k místním přírodním hodnotám, jako i k místnímu kulturnímu
dědictví. K tomuto budou využité i zkušenosti nejstarších obyvatel - důchodců. Byly zvolené
typy činností, které bude možné opakovat i po ukončení projektu.
Vedoucí partner - obec Dolné Saliby (2000 obyvatel) leží v Trnavském samosprávném kraji a
je od 13. století typickou usedlostí v severní části Podunajské nížiny, obyvatelé se živili
pěstováním rostlinných plodin, chovem a lovem ryb a zvířat. Řeka Dudváh, tekoucí století
klikatě pes celou dědinu, byla v 70-tých letech odkloněná do nového koryta okolo dědiny. V
současnosti jsou lákadlem pro turisty blízká termální koupaliště. Obec je zakládajícím členem
Místní akční skupiny (MAS) Stará Čierna voda.
Hlavní přeshraniční partner - obec Řícmanice (800 obyvatel) leží v Jihomoravském kraji, 10
km severovýchodně od Brna. Střed obce je v nadmořské výšce 280 m a ze všech stran ho
obklopují zalesněné kopce, na jižních svazích jsou převážně pole. Obec je výletním místem
všech, kteří touží po osvěžení na místním koupališti nebo kteří se chtějí projít malebnými
lesními zákoutími. Obec je zakládajícím členem MAS Moravský krasu. Činnost MAS-ek je v
rámci přístupu LEADER zaměřená právě na mobilizaci tvořivé energie místních aktérů a v
tomto procese je kladený velký důraz i na mezinárodní spolupráci. Spolupráce uvedených
MAS-ek má už 5 letou tradici a v rámci toho před 4 roky začala i individuální spolupráce obcí
Řícmanice a Dolné Saliby. Na setkáních představitelů obou obcí jako společný problém
identifikovali i nedostatky ve vztahu mládeže k tradičním společenským tradicím a k místním
přírodním hodnotám. Diskutovali o možných aktivitách, které by je přitažlivým způsobem
mohli přiblížit k těmto místním hodnotám. Takto identifikované aktivity jsou součástí
předloženého projektu. Dohodli se i na potřebě prezentace výsledků takovéto činnosti i pro
ty, kteří do aktivit nebudou přímo zapojení - veřejnost obou obcí a i na možnostech
opakovatelnosti činností i po ukončení projektu.

