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MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. a Místní akční skupina Poondavie, o.s. jsou po 8 letech 

oficiálně partnery 

MAS KJH – Od roku 2007 je Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s., v úzkém kontaktu s 

východoslovenským mikroregionem Poondavie. Po celou dobu dochází k intenzivní spolupráci a 

výměně zkušeností v oblasti veřejné správy, kultury, sportu, projektového managementu, podnikání 

a dalších. V posledních letech patří mezí ústřední téma založení Místní akční skupiny Poondavie, což 

se na jaře tohoto roku povedlo. 

Letošní expedice byla zaměřena na formální stvrzení spolupráce s nově vzniklou Místní akční 

skupinou Poondavie. Právě pro tuto příležitost a podpis partnerské smlouvy byl vybrán den oslav 

vzniku Československa, tedy středa 28. října 2015.  

„Dlouholeté předávání zkušenosti z Čech bylo impulsem pro vytvoření místní akční skupiny na našem 

území,“ uvedl Róbert Koba, předseda MAS Poondavie a starosta obce Trhoviště, jež byla jednou ze 

zastávek exkurze. „Jsme moc rádi, že jsme se opět mohli potkat s našimi českými přáteli a zpečetit 

dlouholeté dobré vztahy podpisem partnerské smlouvy,“ dodal Koba. 

Za téměř symbolické lze považovat, že podpisu smlouvy přihlíželi i hosté z ukrajinské obce Nevickoe 

v čele se starostou Michailem Michailovičem Labou, kteří náš region navštívili v květnu tohoto roku a 

jsou rovněž potenciálními partnery pro další spolupráci. Obec Nevickoe se nachází v příměstské části 

města Užhorod, který byl v meziválečném období hlavním městem Podkarpatské Rusi, části 

tehdejšího Československa.  

Stejně jako v minulých letech zaměstnanci a partneři místní akční skupiny vyrazili do těchto míst, aby 

zde načerpali inspiraci a vyměnili si zkušenosti. Účastníci zájezdu ve dnech 26.–30. října navštívili 

například školu a nově zrekonstruovaný domov sociálních služeb v Rakovci nad Ondavou; školu, tři 

kostely a romskou osadu v Trhovištích a zříceninu místního hradu či okresní město Michalovce. 

Součástí výpravy byla skupina 20 pedagogů, která v rámci projektu EU tzv. stínovala vzdělávací 

systém Slovenské republiky. Pro ně byl připraven speciální program ve třech zdejších základních a 

mateřských školách.  

„Velmi mě potěšil zájem o exkurzi, letos se nám přihlásilo rekordních 37 zájemců. Doufám, že pobyt 

v krásném prostředí na břehu Vinianského jezera pro ně byl v mnoha ohledech inspirativní,“ 

zhodnotil Jan Balcar z MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Jeho slova potvrdili i přítomní zástupci 

škol, kteří si pochvalovali především srdečný a otevřený přístup slovenských kolegů. Bez výjimky 

všichni pak ocenili vynikající úroveň stravování během celého pobytu, jež zahrnovalo i ochutnávky 

místních specialit. 
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