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Kousek Ukrajiny v MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. 

 

Naše MAS se dlouhodobě věnuje spolupráci se zahraničím. Za 8 let existence naši zástupci navštívili a 

vyměňovali si zkušenosti nejčastěji se slovenskými partnery z obce Trhoviště a mikroregionu 

Poondavie. Mezi země v EU, kde jsme jednali o spolupráci, patří i Litva a Polsko, ale jednali jsme i 

mimo EU, například v Srbsku a Bosně a Hercegovině. Díky naší intenzivní spolupráci s východním 

Slovenskem jsme navštívili v roce 2013 i obec Nevickoe (Ukrajina, nedaleko Užhorodu) a několikrát 

jsme se setkali se starostou Michailem Michailovičem Labou. Na 29. 11. 2013 bylo vyjednáno setkání 

v Užhorodu, kde jsme měli podepsat partnerskou smlouvu o spolupráci. Na místo jsme nedorazili, 

neboť ten den vypukly v Kyjevě velké nepokoje.  

Každopádně jsme s obcí Nevickoe zůstali v kontaktu a máme zájem o prohloubení spolupráce 

i s místem, které nějaký čas bylo součástí naší země – nejprve Rakouska-Uherska a později 

Československé republiky. Z okolí obce Nevickoe přišli místní obyvatelé po druhé světové válce do 

obce Jívka osídlovat naše pohraničí a mají zde i své potomky. A proto jsme naše přátele pozvali do 

území MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. na první historickou návštěvu. 

V pátek 1. května v pozdních večerních hodinách dorazí naši hosté na ubytovnu do Úpice. 

V sobotu ráno v 10.00 sehrají přátelský zápas s FC Barchovan Libňatov na místním hřišti. Odpoledne 

budou trávit v Havlovicích na Vízmburku a na pouti ve všesportovním areálu. Od 18.00 začne 

v kulturním domě v Libňatově kratší beseda o situaci na Ukrajině a po 19.00 zazpívá ukrajinský 

soubor lidové písně. Večer bude probíhat v neformální debatě nejen o životě v obou zemích, ale rádi 

bychom dali větší obrysy naší spolupráci. Přátelé budou pravděpodobně odjíždět v neděli ráno směr 

Praha a hledají dobrovolníka, který by je provedl historickou částí našeho hlavního města.  

Na setkání do Libňatova jsou všichni partneři MAS a příznivci spolupráce srdečně zváni. 

Pokud má někdo zájem, provázet naše přátelé v Praze, tak se nám ozvěte. 
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