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ZA INSPIRACEMI NA VÝCHODNÍ SLOVENSKO A UKRAJINU 2019 

 

Již třináctým rokem je Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s. v úzkém kontaktu 
s východoslovenským mikroregionem Poondavie a každoročně si vyměňují vzájemné návštěvy. A tak 
jsme nemohli přerušit tuto tradici, a i tento rok jsme se vydali za inspiracemi za našimi přáteli. 

 
 Ve čtvrtek 3. října jsme již v brzkých ranních hodinách nastoupili do autobusu plní očekávání. 
Cestou na východ Slovenska do obce Trhoviště jsme neopomněli se zastavit u spřátelené obce Víťaz, 
kde nás starosta Ján Baloga a zastupitel Jozef Tartal přivítali na svém úřadě jak jinak než borovičkou. 
Cesta byla tak jako vždy velmi dlouhá, ale ve večerních hodinách jsme dorazili do penzionu, jenž byl 
naším domovem pro následující tři dny.  
 
 V pátek ráno jsme přišli na Obecní úřad Trhoviště, kde nás vřele přivítal starosta obce – 
Róbert Koba se svými kolegy a ředitelem místní posádky Policie SR. Pan starosta nás s chutí ihned vzal 
na exkurzi do nově vybudovávaného komunitního centra pro sociálně slabší občany, následně jsme 
se byli podívat na místním fotbalovém stadionu, jehož zázemí bylo také nedávno celé opraveno. 
 Další naše zastávka byla v jednom ze tří trhovišťských kostelů, a to v řeckokatolickém kostele 
Všech svatých, který byl uvnitř velmi bohatě zdobený. Zde nám místní farář sdělil něco málo o historii 
kostela a velmi nás zaujal nejen svým vyprávěním a nadšením pro věc.  
 Po obědě v Základní a mateřské škole Trhoviště, nás ředitel školy – Bohuš Jakuboc – vzal na 
prohlídku této budovy. Hlavním tématem debaty probíhající celým dnem byla výměna zkušeností 
mezi partnery a řešení totožných problematik všech zúčastněných obcí. 

Poté jsme se přesunuli zpět na penzion pro trochu turističtější oblečení, jelikož byl v plánu 
výstup na Vinianský hrad. Hrady bývají vždy na kopci, to je jasné, jenže jsme si nepředstavovali, že to 
bude tak náročný výstup velmi drsným terénem. Ale všichni jsme úspěšně dorazili na vrchol, kde nás 
za odměnu čekal nádherný výhled hned do tří zemí – Slovenska, Maďarska a Ukrajiny. Erudovaný 
správce hradu nám pověděl něco o historii a provedl nás po nově zrekonstruovaných částech, které 
opravují bez pomoci elektřiny. Pomyslnou třešničkou na dortu bylo pozvání do hradní pivnice, kde 
jsme dostali stejnokroj a degustovali víno. 

Večer jsme se přesunuli do obce Budkovce, kam nás pozval Jan Romančák do svého baru, kde 
nám večer zpříjemňoval pěvecký soubor Ondavčanka z Bánovce nad Ondavou, který funguje již 
krásných 20let.  

 
V sobotu ráno jsme se vydali na cestu na Ukrajinu společně s partnery MAS Poondavie a 

zástupci obce Trhoviště. Na slovensko-ukrajinských hranicích si někteří z nás osvěžili paměť, jak 
zdlouhavé kdysi bylo přecházení hranic. Po příjezdu do ukrajinské obce Něvickoe, kde byl hlavní bod 
programu středověké slavnosti, jsme se převlékli do historických oděvů a jako zástupci České 
republiky jsme byli součástí těchto slavností, na které nás pozval bývalý starosta obce Něvickoe a 
současný poslanec Národní rady Ukrajiny Michal Laba. Po hlavní části jsme již trochu za tmy navštívili 
místní hrad a poté i středověkou restauraci Kamelot. Plni nových zážitků a zkušeností jsme se 
rozloučili s hostiteli a vydali se zpět na Slovensko.  
 

Nedělní ráno se neslo v duchu vřelého loučení s partnery MAS Poondavie s příslibem další 
návštěvy a nás čekala už jen dlouhá cesta zpět do České republiky. 
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