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Za čtyři dny třemi státy za venkovskými inspiracemi
KHJ – Poondavie, mikroregion ležící uprostřed Východoslovenské nížiny. Na severo-východě
ohraničený Pozdišovskou pahorkatinou, na západě povodím řeky Ondavy. Sdružení vzniklo v roce
1996 kvůli společnému zastupování zájmů obcí oproti státu, nadnárodním organizacím a ostatním
subjektům. A charakterizuje ho i vzájemná spolupráce a výměna zkušeností v nejširším možném
spektru. Stejně tak jako s Místní akční skupinou Království – Jestřebí hory.
I letos se pořádala exkurze na východ Slovenska, kde se účastníci setkali se zástupci
mikroregionu. Konala se ve dnech 27. až 30. října a na více než 600kilometrovou cestu se vydalo
celkem sedmnáct zástupců Království – Jestřebí hory. Vzhledem k tomu, že cesta do mikroregionu
trvá přes dvanáct hodin, celý program se vtěsnal do dvou zbývajících dnů. Na atraktivitě mu to ale
určitě neubralo. Pátek 28. října, kdy se v České republice slaví vznik samostatného Československa, je
na Slovensku běžný pracovní den. Pro účastníky znamenal přesun z ubytování v Budkovciach do
nedalekých Michaloviec.
Bezmála čtyřiceti tisícové město je srdcem Zemplína, jeho historie se píše už od roku 1244,
kdy jsou Michalovce ještě osadou. To, co nabídly návštěvě z Čech, byla prohlídka barokněklasicistního zámku rodu Sztáray, kde dnes sídlí Zemplínské muzeum. Vzniklo v roce 1957 nejdříve
jako Zemplínské vlastivědné muzeum, od roku 1965 už pod názvem dnešním. V jeho prostorech je
expozice, která mapuje vývoj osídlení oblasti, její historii od těch nejzazších dob nebo tradiční místní
řemesla. Pomocí výkladu všichni snadno srovnávali historii našeho a slovenského kraje. Poté
následovala volná prohlídka centra města a přesun do Horoviec.
V opraveném Kulturním domě se účastníků ujali zaměstnanci školy a starosta obce. Krátce
Horovce představil, zdůraznil úspěchy, kterých se obci podařilo dosáhnout, a pozval všechny na
prohlídku obce; k vidění byl opravený řecko-katolický kostel nebo mateřská školka. Předposlední
místem toho dne pobytu byly Sečovce, kde se odehrál přátelský bowlingový turnaj. Účastnili se ho i
zástupci slovenských partnerů.
Večer se všichni přesunuli do Tušické Nové Vsi, kde se konalo neformální setkání se starosty
mikroregionu, spojené s folklorním vystoupením mužského pěveckého souboru. I když posezení
trvalo až do nočních hodin, tak nikdo nelitoval – utužily se jak vztahy mezi expedicí, tak se
slovenskými hostiteli.
Celý následující sobotní den byl věnovaný návštěvě nedalekého Užhorodu.
Padesátikilometrová cesta na Ukrajinu vedla přímo přes hraniční přechod Užhorod, kde se expedice
vrátila o několik desítek let zpět; čekala je pasová kontrola, na kterou většina díky Schengenskému
prostoru zapomněla. Hned za hranicí se návštěvy ujal Pavol Čučka, starosta ukrajinské obce
Baranince, partnerské obce Trhoviště, a společně se třemi studenty místní Národní univerzity. Ti poté
při procházce městem Užhorod představili, a to jak historii, tak i dnešní postavení města.
Stěžejním bodem byla návštěva Užhorodského hradu. První písemná zmínka o něm pochází
z roku 903. Dnes je na hradě několik expozic – národopisná, hudební nástroje, historie regionu; velmi
zajímavá je expozice věnována karpatské přírodě. Hned vedle vstupu na hrad se nachází skanzen
rusínské kultury, budovy do něj byly dovezeny z celého Zakarpatí.
Kvůli nedostatku se vynechala návštěva užhorodského trhu a všichni se rovnou přesunuli do
místní recesistické hospody Pavola Čučky „Deca u notarja“, kde pro ně bylo připravené ukrajinské
menu – boršč nebo například salát s uzeným jazykem. Tím se poznávací výlet na Ukrajinu zakončil,
před hranicemi všichni utratili vyměněné hřivny za místní výrobky a přes kontrolu na hranicích vjeli
zpět na Slovensko. Sice za tmy, ale i tak s výhledem, vedla cesta zpět kolem Zemplínské šíravy; u ní se
expedice zastavila povečeřet a pak se vrátila do hotelu v Budkovciach.
Neděle byla posledním dnem celé návštěvy Slovenska a dlouhá cesta domů poskytla dost
času na bilanci pocitů a vjemů z návštěvy, kde všichni nasbírali společnou inspiraci a zážitky.
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Projekt „Zkvalitnění spolupráce mezi partnery MAS KJH“ byl podpořen Královéhradeckým krajem.

