Za venkovskými projekty do mikroregionu Poondavie
Škola obnovy venkova Královéhradeckého kraje a MAS Království – Jestřebí hory pořádaly
v rámci projektu podpořeného z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje ve
dnech 28.-31. října 2010 společný poznávací seminář „Za venkovskými projekty do
mikroregionu Poondavie“.
Čtyřdenní seminář byl určen zejména pro starosty obcí, členy zastupitelstva a mikroregionů i
pracovníky samosprávných úřadů a partnery MAS a celý byl zaměřen na představení
regionálních projektů a na vzájemnou výměnu zkušeností mezi oběma stranami.
Zástupci z České republiky vyjeli ve čtvrtek 28. října v ranních hodinách z Úpice směrem do
mikroregionu Poondavie, aby se na dalších čtyřech zastávkách v České Skalici, Jaroměři a
Hradci Králové rozrostli na celkový počet 21 zástupců Královéhradeckého kraje.
První zastávka na Slovensku byla na Salaši Krajinka, kde je k vidění areál zaměřený na
podpoření venkovské turistiky - na propojení venkovských aktivit jako je např. chov
domácích zvířat a prodej mléčných výrobků a slaného i sladkého pečiva (které jsou přímo
produktem Salaše) a restaurace. Kolem deváté hodiny pak autobus dorazil do Budkoviec, kde
bylo pro členy semináře připravené ubytování a zázemí na celý pobyt. Přivítali nás zástupci
slovenských starostů tohoto regionu v čele s Róbertem Kobou, starostou obce Trhoviště.
Druhý den čekaly na zúčastněné návštěvy okolních obcí - první přišla na řadu obec
Falkušovce, kde nás ředitelka místní Mateřské školy provedla nově zrekonstruovanou budovu
se zázemím pro 26 dětí a pět zaměstnanců. Zároveň si pro nás učitelky s dětmi připravily
krátké vystoupení se slovenskými písničkami a malé dárky. Moderní školní budova poskytuje
stejně tak zázemí pro odpočinek, tak jako pro výuku a celkové vzdělávání předškolních dětí.
Poté došlo na návštěvu Obecního úřadu, kde nás uvítal starosta Falkušoviec Michal Bodnár a
bylo zde připraveno drobné pohoštění.
Další zastávkou byla obec Moravany. I zde jsme navštívili zázemí místní školky a shlédli
krátké dětské představení. Poté následovala prohlídka kostelů v obci, ale hlavně
multifunkčního sportoviště složeného z fotbalového hřiště, dětského hřiště a hřiště s umělým
povrchem. Poslední zastávkou v Moravanech byl Obecní úřad, kde jsme zůstali přes oběd.
Třetí zastávkou bylo jediné město toho dne – Michalovce. Tam nás čekalo setkání se zástupci
místí akční skupiny DUŠA. Uvítal nás její předseda Ján Frena, který krátce pohovořil o
působnosti jejich akční skupiny a projektech, na kterých pracují a pak jsme se přesunuli do
obce Lesné, které je členem MAS DUŠA. Tam jsme viděli místní kostely, dům smutku a
celou obcí jsme pak prošli za prohlídkou mateřské školy. Tím posledním místem, které jsme
v pátek navštívili, byla lovecká chata s navazující oborou, ve které byl možné vidět daňky,
divoká prasata a drobnou zvěř. Večer čekalo na účastníky semináře setkání se zástupci
místních samospráv, škol, školek a společenský večer s hudbou.
Dopoledne předposledního dne, soboty 30. října, bylo celé ve znamení návštěvy Bánoviec nad
Ondavou. Nejdřív jsme měli možnost navštívit projekt, který vycházel ze vzájemné inspirace

obou mikroregionů - u nás jde o projekt v osadě Hájemství v obci Vítězná, kde je v přírodě
naučná stezka doplněná vzrostlými stromy keltského kalendáře. V Bánovciach vytvořili podle
tohoto vzoru v obci parčík, kam v rámci projektu také vysázeli stromy odpovídající
jednotlivým obdobím keltského kalendáře a nainstalovali mezi ně i několik hracích prvků pro
děti. Poté jsme navštívili kostely v Bánovciach a nakonec jsme se přesunuli do Muzea Pavla
Horova, slovenského básníka pocházejícího z Bánoviec, prohlédli si ho a ve stejné budově po
nás bylo přichystané i vystoupení Ondavčanky, která pravidelně jezdí i do Čech. Zástupkyně
školského úřadu Jana Dorčáková nám odprezentovala projekt keltského kalendáře, který jsme
měli možnost dopoledne vidět a vyslovila díky za vzájemnou inspiraci. Poledne jsme
tentokrát strávili v Trhovišti a kdo chtěl, mohl si prohlédnou romskou osadu i místní
sportovní areál.
Pro zájemce byla pak odpoledne ještě přichystána možnost si v Bánovciach v areálu dnes již
nevyužívaného zemědělského družstva zahrát paintball. Možnost takového využití podobných
areálů v Čechách byla určitě zase dobrou inspirací pro nás.
Po krátké přestávce jsme odjeli směr Malá Trňa, ale cestou nás ještě čekala zastávka v obci
Markovce; její starostka Valeria Eľková nám ukázala následky květnových povodní v obci.
V Malé Trni pro nás hostitelé připravili návštěvu Tokajské vinice. Tam jsme v unikátním
vinné sklepě měli možnost s výkladem degustovat různé druhy vín z místních vinic a sami tak
porovnat jejich kvalitu a chuť. Poté proběhlo setkání účastníků semináře a představiteli obcí
místního regionu, neformální schůzka zástupců MAS Tokaj-rovina s MAS Království –
Jestřebí hory, společná večeře a společenský večer, který zpestřili Oceľarie z Falkušoviec a
poté následoval už přejezd do penzionu v Budkovciach.
V neděli ráno nás už čekalo jen oficiální rozloučení se zástupci mikroregionu Poondavie a
více než 12hodinová cesta zpět do Čech.
Poznávací seminář byl zaměřený na představení regionálních projektů a na vzájemnou
výměnu zkušeností. Obě strany se určitě vzájemně inspirovaly nejen prohlídkou místních
obcí, škol, školek, kostelů a sportovišť, ale už i viděly výsledky dřívější regionální
spolupráce, jako je například keltský kalendář v Bánovciach nad Ondavou. Vzájemné
takovéto získávání nových zkušeností a kontaktů je tím nejdůležitějším krokem k úspěšné
budoucí spolupráci.
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