Slávnostný príhovor primátora mesta Dobšiná k podpisu
podpisu
partnerskej zmluvy medzi mestami Dobšiná a Kobiór
Kobiór
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„

ejiny oboch našich národov, národa poľského a národa slovenského, majú

mnoho spoločného. Naši praotcovia nám zanechali jeden originálny fundament
/základ/: princíp slovanskej vzájomnosti. Historické črty tohto spolužitia
nachádzame už v našich materinských jazykoch - nie je problém dorozumieť sa
aj bez tlmočenia. Generácie našich predkov mali spoločný osud. Boli bytostne
spätí so zemou, ktorá ich živila a ktorá dávala ich životu zmysel. Tak tu u vás
v Poľsku i u nás na Slovensku ľudia nechceli od osudu veľa – len robotu do rúk,
znoj na tvár a chlieb pre svoje deti. Mnoho príbuzných rysov má aj folklór,
zvyklosti a obrady v našich krajinách. Prvé kroky našej spolupráce sme už
urobili. O malú chvíľku podpíšeme našu partnerskú zmluvu. Dovoľte mi, aby
som si teraz pomohol jednou legendou: Keď už ľudí na svete pribúdalo, rozhodol
sa Hospodin rozdeliť Zem na národy, aby každý vedel, čo mu patrí a kde patrí.
Dokončil dielo a chystal sa oddýchnuť. Odrazu k nemu pribehol udychčaný,
jednoduchý človiečik a prosil o kúsok zeme pod slnkom. „ Hm, ibaže ja som už
všetko rozdal,“ pokrčil Pán Boh plecami. Smutný človiečik sa chcel pobrať do
šíreho sveta. Stvoriteľovi bolo ľúto úbohého človeka: „ Nesmúť, niečo ti predsa
len môžem dať, nerozdelil som všetko. Maličký, lež prekrásny kúsoček som si
chcel nechať pre svoje potešenie. Keď si meral takú diaľku, neodídeš s prázdnymi
rukami ...“. Pán Boh dal prosiacemu človekovi Slovensko. Vážení poľskí
priatelia, časť tohto krásneho Slovenska ponúkame aj vám. V našom meste
Dobšiná s bohatou a slávnou históriou, ktoré obklopuje krásna príroda
Slovenského Rudohoria a Slovenského raja, vás vždy radi a úprimne privítame.
Osobne sa teším z toho, že sa budem môcť podieľať na realizácii našej
partnerskej zmluvy. Teším sa na ďalšiu spoluprácu.“
Karol Horník
primátor mesta Dobšiná

