
Za venkovskými inspiracemi do Trhoviště na východní Slovensko 

 

Obec Libňatov a Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s. uspořádaly veřejný výlet do 
partnerské obce Trhoviště ve dnech 25.–28. října 2014. Trhoviště patří do našeho partnerského 
mikroregionu Poondavie nedaleko Zemplínské šíravy a vřele nás přivítal starosta Robert Koba, se 
kterým se přátelíme již od roku 2007. 
 
Obec Trhoviště má cca 2 000 obyvatel a z toho polovina je romského původu. V Trhovišti jsme 
pochopili, že každý Rom, který v této obci bydlí, se do své tíživé situace nedostal náhodou, ale díky 
svému původu. Přišli jsme na to, že pokud by se kdokoliv narodil ve špatných podmínkách, jako se 
dnes rodí Romové, vyrostli by z nás stejně „nepřizpůsobiví“ občané jak dnes často nazýváme Romy. 
 
V Trhovišti mají pro komunikaci s Romy stanoveného jednoho romského obyvatele, který pracuje 
jako jakýsi romský dozor a všichni z něho mají respekt. Pokud se mu něco nelíbí, okamžitě daný 
problém vyřeší, domluví, poučí a funguje to výborně. Během naší vycházky po obci jsme potkali cca 
stovku Romů, kteří uklízeli obec. Zkoušeli jsme, jak reagují na pozdrav, navštívili jsme romskou 
osadu za obcí a všichni její obyvatelé vypadali velice přátelsky a až na neutěšené životní podmínky i 
spokojeně. 
 
Kdo chce respektovat místní vyhlášky, neodhazuje odpadky, chová se slušně a zodpovědně k 
veřejnému majetku i svým spoluobčanům, může spokojeně žít v obci a je všemi přijat jako 
spoluobčan. Kdo se ale chová špatně, jedná na hranici zákona nebo ho snad i porušuje, musí žít ve 
špinavé osadě za obcí a je na něho z její strany vynakládána značná represe, je obtěžován úřady a 
jeho životní komfort je potlačen na minimum. 
 
Z toho bychom se měli my v Úpici také poučit a hlavně by se z toho měli poučit i naši noví 
spoluobčané, kteří poslední roky moc dobra v našem městě nepáchají! 
 
Mimo návštěvy Trhoviště (zemědělského družstva, všech třech kostelů, romské osady a obecního 
úřadu) jsme také navštívili Tokajskou vinici ve Velké Trni a jedno dopoledne jsme strávili i v 
Maďarsku hned za hranicemi, kde jsme navštívili místní trhy a ochutnali něco z maďarské produkce 
potravin. Cestou zpět jsme navštívili Salaš Krajinka v Rožumberoku, která je nádhernou ukázkou, jak 
může fungovat cestovní ruch v ekologickém zemědělství a nakoupili si výborné ovčí sýry z místní 
produkce. 
 
Tento výlet nebyl žádnou legrací, trval 4 dny, cesta tam trvala 13 hodin, zpět také 13 hodin, spali 
jsme v tělocvičně Základní školy v Trhovišti a každý přispěl na autobus 1 500 Kč z vlastní kapsy. 
 
I tak jsme si to všichni (15 výletníků) velice užili a zase se tam někdy rádi vrátíme. 
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