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Po východním Slovensku otvíráme regionu partnerství i na Ukrajině 

 

Letošní společný výjezd Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. s obcí Libňatov 

na slovenský „Dálný východ“ se nesl v duchu dobré a přátelské atmosféry, utužování vztahů s našimi 

partnery mikroregionu Poondavie a jejich vřelého přijetí. S nemilými zkušenostmi z loňska s 

mikrobusem jsme letos zvolili komfortní autobus, který nás bez defektu dovezl do cíle i zpět domů. 

 

Po celé čtyři dny bylo jako na objednání poetické podzimní počasí, které zbarvilo listí stromů 

do pestrých barev, čímž se stal pobyt u Vinného jezera v obci Vinné nezapomenutelným zážitkem. Po 

příjezdu následovalo ubytování a večeře o jedenácté v útulném penzionu Lucus. Byla nám 

naservírována pečená „kačica“, po které jsme se s plnými žaludky odebrali nabrat síly do svých 

ubikací na příští perný den. 

 

Nadešla sobota 5. října a dlouho očekávaný výjezd na Ukrajinu do obce Nevickoe, kterou nás 

prováděl profesor Pavel Čučka, který učí na Užhorodské Univerzitě. Skvělou slovenštinou nás 

seznamoval se zákoutími obce, místním životem a dalšími zajímavostmi. Zavítali jsme do školky a 

školy, jejíž součástí je muzeum. Vybavení objektů bylo úměrné nízkému rozpočtu obce, avšak 

zajímavostí je to, že ve školce připadá jedna učitelka na čtyři žáky. Jedna se zábav dětí je odchyt a 

vybíjení hadů, kteří se hojně vyskytují i v prostorách školky. Ač to zní nezvykle a morbidně, tato 

činnost je tam na denním pořádku. 

Dalším bodem byla návštěva fungující ordinace, kostela a obecního úřadu. Starostou je zde 

třetím rokem sympatický pan Michajlo Michajlovič Laba, který nás překvapil svou snahou a zájmem o 

rozvoj obce. Prostory obecního úřadu jsou v současné době rekonstruovány pomocí místních 

aktivních dobrovolníků. 

Neobyčejným zážitkem byl pro mnohé z nás pozdní oběd v recesistní krčmě, kde jsme 

uspokojili své chuťové pohárky různými delikatesami jejich vlastní výroby. 

 

Neděle byla započata chovatelskou výstavou drobného zvířectva v Michalovcích, kde jsme 

obdivovali různá plemena drůbeže, exotického ptactva, holubů a králíků. Tentýž den jsme se vydali 

čerpat inspiraci do obce Trhoviště. Pan starosta Róbert Koba nám připravil pestrý program v podobě 

nedělní mše v římskokatolickém a reformovaném luteránském kostele, prohlídku prostor obecního 

úřadu nebo chráněné dílny Lifestyle. Ta se zabývá výrobou dětského oblečení a chystá se expandovat 

do Prahy. 

Také jsme se podívali do bývalého zemědělského družstva, dnešního Farming, a.s., a romské 

osady, což byla perlička pro mnohé z nás. Osadou nás provedl romský asistent starosty pan Unga a 

my jsme mohli na vlastní oči vidět, jak to v takové romské vesničce chodí. Přivítal nás velký počet 

spoře oděných ratolestí a silný odér vinoucí se celou osadou. Naše skupina byla pro většinu dětí 

velkou atrakcí a s radostí nám pózovaly před objektivy. 

Nakonec jsme v závěsu skupinky vymóděných romských slečen pokračovali na utkání 

místních Romů proti Maďarům z nedaleké slovenské vesnice. Zápas byl již v plném proudu a my se 

v posledních minutách dočkali dlouho očekávaného gólu. Tímto skončila naše exkurze po Trhovišti a 

vydali se zpět na naši základnu do Vinné. 
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Poslední večer byl večerem rozlučkovým. S našimi slovenskými partnery jsme povečeřeli, 

plánovali další setkání a užívali posledních společných chvil. Po krátkém spánku přišlo ráno a návrat 

na rodnou hroudu. Před odjezdem jsme pořídili společné památeční foto u jezera a pak hurá na 12 

hodin do autobusu. Ač byla cesta zdlouhavá, nově získané zážitky a dojmy zanechaly celé výpravě 

úsměv na tváři.  

 

Lucie Žďárská 

účastnice zájezdu z obce Havlovice 

 


