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Činnosť v rámci orgánov MAS
Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom a tvoria ho 
všetci členovia MAS Vršatec. Po druhýkrát v roku 2015 zasadalo valné 
zhromaždenie dňa 24. marca 2015. Na zasadnutí prebehla voľba člena 
výboru MAS, nakoľko z výboru odstúpil Ing. Štefan Daško, primátor 
mesta Ilava. Novým členom výboru sa stal Igor Daško, starosta obce 
Kameničany. V rámci programu sa schvaľovala výročná správa za rok 
2014, účtovná závierka za rok 2014, taktiež sa schvaľoval rozpočet 
na rok 2015. Na vedomie členovia tiež vzali informácie o používaní 
majetku MAS. Valné zhromaždenie prijalo za člena PD Pruské, ktoré 
zastupuje Ing. Ján Kopšo. Týmto ho medzi členmi MAS srdečne 
vítame.

Monitorovací výbor  je štvorčlenný kontrolný orgán, 
ktorý vykonáva hodnotenie a kontrolu realizácie projektov v 
rámci implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia, 
pripravuje a vypracováva správy o implementácii stratégie a správy 
o monitoringu za ročné obdobie. Taktiež vykonáva monitoring 
priebehu vecného a finančného plnenia projektov za ročné 
obdobie a vyhodnotenie jednotlivých výziev. Tento rok zasadal 
dňa 17.03.2015. Monitorované boli projekty verejného sektora v 
obciach Horná Súča, Skalka nad Váhom, Borčice, Slavnica, Pruské  
a v meste Ilava. V rámci súkromného sektora bol monitorovaný 
projekt konečného prijímateľa OZ MASIV. Monitoring prebehol bez 
problémov, pričom splnil svoj účel. Monitorované projekty sa členom 
páčili, hodnotili ich väčšinou pozitívne.

Propagačné 
materiály 
MAS Vršatec
Sú pre vás k dispozícii 
zdarma v kancelárii MAS,  
ul. Ľuborčianska 27, Nemšová, 
časť Ľuborča.

Výbor je výkonným orgánom MAS Vršatec, pričom za svoju 
činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu. V roku 2015 sa 
konalo zasadnutie výboru dňa 09. marca. Členovia odporučili 
valnému zhromaždeniu schváliť výročnú správu, účtovnú závierku  
a rozpočet. Na zasadnutí sa vzdal svojej funkcie vo výbore Ing. 
Štefan Daško. Nahradil ho Igor Daško, starosta obce Kameničany.  
V nasledujúcej tabuľke nájdete nové zloženie členov výboru MAS. 

Dozorná rada  je kontrolným orgánom MAS Vršatec, pričom 
sa skladá z 3 členov. Kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje 
orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie, 
kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov. V roku 2015 
zasadala dozorná rada dňa 05.03.2015, pričom bolo kontrolované 
dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov MAS Vršatec. Následne 
boli členom rady predložené všetky účtovné doklady, prehľady, 
výkazy a podklady k závierke za rok 2014. Členovia následne 
kontrolovali hospodárenie MAS Vršatec, pričom po skončení kontroly 
boli vypracované návrhy a pripomienky. 

Názov subjektu Zastupujúci člen

ZO Jednota dôchodcov Slovenska, Tuchyňa Eva Hejduková

Nemšovský telovýchovný spolok Pavol Chmelina

Obec Horné Srnie Jozef Húserka

Obec Kameničany Igor Daško

Agrosúča a.s. Ing. Alojz Švajda

OZ Mikroregión Zdroje Bielych Karpát Ing. Peter Pecuš

Hubert Luborča o.z. František Begáň

Tradičná pekáreň, s.r.o. Jaroslav Zemanovič

Obec Mikušovce Viktor Buček

Názov subjektu Zastupujúci člen

Nemšovský telovýchovný spolok, Florbalový 
klub – Základné školy Nemšová

Katarína Chmelinová

ZO Únia žien Slovenska, Bolešov Jana Gašparová

Mesto Nemšová Ing. František Bagin

Názov subjektu Zastupujúci člen

Obec Bohunice Ing. Peter Hajdúch

Ján Mindár Ján Mindár

Futbalový klub Horná Súča Jozef Mrázik

Športový klub 98 Pruské Ing. Ondrej Buday

Činnosť v rámci orgánoov MAS / Propagačné materiály MAS Vršatec

Monitorovací výbor v obci Slavnica Zasadnutie dozornej rady v Nemšovej
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Vzdelávacia aktivita združenia Bližšie k vidieku

Školenie starostov Brožúra o remeselníkoch 
a krojoch

V dňoch 12.-14. marca 2015 sa v Dome kultúry v Nemšovej konala ďalšia 
vzdelávacia aktivita občianskeho združenia Bližšie k vidieku. Počas troch dní 
si návštevníci vypočuli množstvo zaujímavých prednášok na témy „Vidiecky 
cestovný ruch, agroturistika a projektový manažment. Vzdelávací seminár 
otvoril predseda združenia Mgr. Vojtech Laurinec.  Privítal zúčastnených, 
ako i lektora Ing. Andreja Mila, ktorý návštevníkov sprevádzal prvým dňom 
prednáškových blokov. Poďakoval sa tiež za vysokú účasť. Nasledovali 
prednášky vzdelávacieho modulu „Vidiecky cestovný ruch a agroturistika“. 
Prvá prednáška Ing. Andreja Mila bola na tému „Vidiecky cestovný ruch a 
agroturistika“. Prednáška pokračovala špecifikáciou vidieckeho cestovného 
ruchu na Slovensku v téme „Vidiecky cestovný ruch na Slovensku“. Po 
obedňajšej prestávke bola téma doplnená prednáškou „Produkty vidieckeho 
cestovného ruchu a agroturistiky“ a v závere prvého dňa seminára oboznámil 
Ing. Andrej Milo účastníkov s podmienkami absolvovania skúšky a možnosťou 
získania akreditovaného osvedčenia. Ukončil tak prvý deň prednášok v rámci 
vzdelávacieho modulu „Vidiecky cestovný ruch a agroturistika“. Seminár 

Dňa 12. januára 2015 sa v Hornej Súči konalo školenie pre starostov a 
pracovníkov obecných úradov k metodike PHSR (Program sociálneho a 
hospodárskeho rozvoja). Stretnutie otvorila manažérka Petra Šupáková 
predstavením PhDr. Andrei Hagovskej – spolutvorkyni novej metodiky k 
PHSR 2014 – 2020. Po úvodných slovách o dôležitosti pochopenia novej 
metodiky oboznámila Andrea Hagovská zástupcov obcí s dôvodmi jej 
vytvorenia a zmenách, ktoré so sebou prináša. Dôležitým faktorom pri tvorbe 
novej metodiky bola potreba zistenia skutočných finančných potrieb obcí a 
miest k realizácii investičných a neinvestičných projektov. Nové PHSR musia 
byť reálne použiteľné, súčasné dokumenty nebolo potrebné predkladať pri 
získavaní dotácií, mnohí zástupcovia obcí a miest o tomto dokumente ani 
nevedeli. Ďalším dôvodom bolo vytvorenie jednotnej dátovej základe, ktorá 
bude prístupná verejne a bude obsahovať informácie z pripravovaných PHSR. 
V súčasnosti je možné niektoré informácie (demografické, ekonomické, 
sociálne,...) získať len na úrovni okresov, príp. väčších miest. Tvorbou novej 
metodiky sa tiež vytvorí jednotná štruktúra pre PHSR všetkých obcí a miest 
v rámci Slovenskej republiky. Dokumentom PHSR 2014 – 2020 spracovaným 
podľa novej metodiky musí každá obec/mesto/VÚC disponovať do 1.1.2016 
podľa aktualizovaného zákona č. 539/2008 o podpore regionálneho rozvoja. 
Školenie bolo prínosom pre všetky zúčastnené strany a podarilo sa naplniť cieľ 
stanovený v jeho úvode. 

S potešením Vám predstavujeme náš najnovší propagačný materiál, ktorým 
je publikácia zachytávajúca prácu remeselníkov a tradičné odevy nášho 
regiónu. Jedným z hlavných cieľov MAS je totiž snaha o podporu tradičných 
producentov. Ako sa totiž vraví: „Remeslo má zlaté dno“, s čím my môžeme len 
súhlasiť. S týmto úmyslom bola vydaná aj táto brožúra. V publikácii nájdete 
na jednotlivých producentov kontakt a obsah ich práce. Taktiež sa v brožúre 
nachádza popis krojov v rámci regiónu MAS. Môžete sa tak dozvedieť viac 
informácií o tradičnom ľudovom odeve našich predkov. Prajeme Vám ničím 
nerušené čítanie!

pokračoval v piatok 13. marca 2015. Na prednášky z predchádzajúceho 
dňa nadviazal  lektor prednáškou s názvom „Agroturistika v EÚ“ a téma 
bola vhodne doplnená prednáškovým blokom s názvom „Príklady dobrej 
praxe cestovného ruchu na Slovensku“. Ing. Milo oživil prednášku krátkymi 
reportážami z rôznych krajov Slovenskej republiky, v ktorých predstavil 
účastníkom úspešne fungujúce a prosperujúce projekty v našej krajine. Po 
obedňajšej prestávke nasledovala prvá zo série prednášok vzdelávacieho 
modulu „Základy projektového manažmentu“. Ing. Milan Michalička, ktorý 
za rečníckym pultom vystriedal prvého lektora začal prednáškou pod 
názvom „Projekt a jeho obsah“. Zúčastnených v nej uviedol do problematiky 
projektového manažmentu a oboznámil ich so základnými formálnymi 
náležitosťami každého projektu. Pokračoval prednáškou s názvom „Cieľ 
a predmet projektu“ a druhý deň vzdelávacieho semináru ukončil témou 
„Personálna matica“. V závere Ing. Michalička vyslovil presvedčenie, že tretí deň 
seminára sa účastníci stretnú v takom hojnom počte a poďakoval za pozornosť. 
Posledný deň vzdelávacej aktivity patril rovnako téme projektový manažment.  
Sobotňajšie predpoludnie začalo prednáškou „Príprava projektovej žiadosti“, 
ktorá pozostávala jednak z teoretickej a jednak z praktickej časti.  Počas 
praktickej časti lektori rozobrali konkrétnu projektovú žiadosť. Zúčastnení 
mali možnosť spýtať sa na jednotlivé položky žiadosti, ako aj na „nástrahy“ 
a „chytáky“ pri podávaní projektovej žiadosti. Ing. Mila vhodne dopĺňal Ing. 
Michalička konkrétnymi príkladmi z praktického života. Ďalšia prednáška 
bola na tému „Rozpočet projektu“ a rovnako ako „Príprava projektovej 
žiadosti“ bola zameraná aj na teoretickú aj na praktickú časť. Ing. Milo uviedol 
poslucháčov do problematiky, zatiaľ čo lektor Ing. Michalička pokračoval v 
praktickej ukážke tvorby projektového rozpočtu. Poslednou témou seminára 
bol „Monitoring projektu“. Na záver trojdňového vzdelávacieho semináru 
sa obaja lektori poďakovali zúčastneným a zopakovali podmienky získania 
akreditovaného osvedčenia. Veríme, že vzdelávací seminár „Vidiecky cestovný 
ruch, agroturistika a projektový manažment“ pomohol poslucháčom 
zorientovať sa v zložitej problematike tvorbe projektov a rozvoja cestovného 
ruchu vo vidieckom priestore a tešíme sa na ďalšie vzdelávacie aktivity 
združenia Bližšie k vidieku.

Vzdelávacia aktivita združenia Bližšie k vidieku / Školenie starostov / Brožúra o remeselníkoch a krojoch
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XXXVIII. 
Obec Horná Súča - Kyselka - obnova oddychovej zóny

XXXIX. 
Borčice - Rekonštrukcia MK pri zvonici, Borčice – I. etapa

Predmetom projektu bolo vybudovanie oddychovej zóny pri kyselke v 
katastrálnom území obce Horná Súča. V rámci revitalizácie sa vybudovali 
a obnovili nasledovné stavebné objekty: prístrešok s dvoma grilmi, objekt 
suchého WC s dvoma drevenými latrínami, objekt zastrešenia starého 
prameňa kyselky, spevnené plochy – štrkové chodníky a terénne schodisko 
zo železničných podvalov. Mobiliár areálu pozostáva z drevených lavičiek, 
stolov a troch smetných košov, ktoré sú tvorené oceľovou konštrukciou s 
plastovými vrecami na odpadky. Starý prameň bol zastrešený drevenou 
sedlovou strieškou s krytinou z pozinkovaného plechu. Okolo prameňa 
bola vybudovaná betónová ochranná studňa, aby sa prameň nezanášal 

Predmetom projektu bola rekonštrukcia miestnej komunikácie, ktorá sa 
nachádza v obci Borčice. Komunikácia je dopravne napojená na štátnu cestu 
II/507. Predmetný úsek komunikácie má dĺžku cca 430 m. Z ľavej strany  
bola miestna komunikácia ohraničená chodníkom z liateho asfaltu a pravú 
stranu lemoval zelený pás a zrekonštruovaný chodník zo zámkovej dlažby. 
Miestna komunikácia je z asfaltového betónu. Povrch komunikácie bol 
značne narušený a zvlnený. Na komunikácii chýbali odvodňovacie zariadenia. 
Nedostatok odvodňovacích zariadení mal za následok postupné narúšanie 

nečistotami. Dno prameňa sa ošetrilo voľným uložením kamennej dlažby. 
Od starého prameňa smerom do areálu sa jestvujúci svah podchytil malým 
betónovým múrikom s betónovým základom. Architektonické, materiálové 
a farebné riešenie  všetkých objektov obnovy areálu nepôsobí rušivo a  
nevytvára konflikt s prostredím. Celý areál nadobudol úplne nový vzhľad, pri 
príprave projektu bol kladený dôraz na praktickú využiteľnosť a následne sa 
do popredia dostáva estetický vzhľad oddychovej zóny, ktorý bola povýšená 
na novú úroveň. Dúfame, že areál kyselky bude slúžiť občanom i návštevníkom 
čo najdlhšie a veríme, že sa v jeho priestoroch budú pohybovať zodpovední 
ľudia. 

komunikácie. Rekonštrukciou miestnej komunikácie sa odstránilo narušenie 
a zvlnenie povrchu komunikácie, pričom sa doplnili odvodňovacie zariadenia, 
ktorými sa predišlo ďalšiemu narúšaniu cesty.   V rámci rekonštrukcie miestnej 
komunikácie bol reprofilovaný povrch pre získanie lepších priečnych a 
pozdĺžnych spádov pri odvodnení. Následne bol doplnený cestný obrubník 
po ľavej strane komunikácie. Taktiež sa po oboch stranách komunikácie 
v predmetnom úseku doplnili povrchové odvodňovacie žľaby, ktoré boli 
zaústené do navrhovaných uličných vpustov.

Číslo výzvy 22.
Výška schváleného finančného príspevku 14 477,99 Eur
Výška spolufinancovania 10,81%

Číslo výzvy 26.
Výška schváleného finančného príspevku 15 561,57 Eur
Výška spolufinancovania 19,24%

Obec Horná Súča - Kyselka - obnova oddychovej zóny / Borčice - Rekonštrukcia MK pri zvonici

Stav pred

Stav pred

Stav po

Stav po
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XXXX. 
Slavnica - Úprava okolia kaplnky Panny Márie a vstupu na cintorín 

XXXXI.
Pruské - Značenie a úpravy cyklotrasy – I. Etapa

Predmetom projektu bola revitalizácia okolia kaplnky a vstupu na cintorín v 
obci Slavnica. Riešené miesto sa nachádza mimo zastavaného územia obce na 
jej severozápadnom okraji. V predmetnom priestore sa nachádzalo oplotenie, 
trávnatý porast, kroviny, ktoré boli v rámci rekonštrukcie odstránené.  
Priestor po revitalizácii a úprave slúži ako miesto oddychu pre obyvateľov a 
návštevníkov obce Slavnica. Projekt riešil dva objekty, a to spevnené plochy a 

Predmetom projektu bolo značenie a úprava cyklotrasy, ktorá sa nachádza 
v katastrálnom území obce Pruské. V súčasnej dobe veľmi vzrástol záujem 
o cyklotrasy či náučné chodníky, pričom stav niektorých trás v k.ú. Pruské  
bol nedostačujúci a nevyhovujúci, preto sa obec rozhodla zrealizovať tento 
projekt. Aktivitami projektu, ktorými boli stavebné úpravy a označenie 

súbor prvkov drobnej architektúry. V rámci spevnených plôch boli vykonané 
búracie a zemné práce. Prvky drobnej architektúry slúžia na dotvorenie 
riešenej plochy. V rámci prvkov drobnej architektúry bola do priestoru 
osadená lavička s operadlom, odpadkový kôs s drevenými lamelami a so 
strieškou a informačný pylón s tabuľkou. Predmetný priestor je po revitalizácii 
prístupný aj pre imobilných občanov.

cyklotrasy, sa dosiahlo rozšírenie prehľadu a informovanosť. Ďalším cieľom 
projektu je využívanie trasy na vzdelávanie z informácií o jednotlivých 
náučných chodníkoch, cez ktoré trasa vedie a informačných tabúľ, ktoré boli 
umiestnené na trase v rámci jednotlivých objektov.

Číslo výzvy 36.
Výška schváleného finančného príspevku 20 457,99 Eur
Výška spolufinancovania 5,19%

Číslo výzvy 23.
Výška schváleného finančného príspevku 18 782,37 Eur
Výška spolufinancovania 5,70% 

Slavnica - Úprava okolia kaplnky Panny Márie / Pruské - Značenie a úpravy cyklotrasy

Stav pred Stav po

Tabuľa na cyklotraseStav po
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XXXXII. 
Ing. Edita Spurná  - Zmena dokončenej stavby rodinného domu na 
nízkokapacitné ubytovacie zariadenie

XXXXIII. 
Bližšie k vidieku  
 „Po stopách receptov starých materí na území MAS Vršatec“

Predmetom projektu bola rekonštrukcia starého rodinného domu na 
nízkokapacitné ubytovacie zariadenie. Predmetná stavba sa nachádza v 
príjemnom prostredí mesta Nemšová, v mestskej časti Trenčianska Závada. 
Táto časť mesta je hlavne v poslednej dobe veľmi výrazne využívaná na 
turistiku, agroturistiku a celoročné športové vyžitie, vzhľadom k tomu, že 
sa tam nachádza  veľká farma gazdovstvo Uhliská, cyklistické a bežkárske 
trate. V Trenčianskej Závade sa ale doteraz nenachádzalo žiadne ubytovacie 
zariadenie, preto má tento projekt výrazný zmysel a využitie. Stavba sa 
nachádza na svahovitom teréne s miernym prevýšením. Pred rekonštrukciou 

Predmetom projektu bolo zabezpečenie informačného seminára s názvom 
„Po stopách receptov starých materí na území MAS Vršatec“. Seminár okrem 
prednášok tvorili aj workshopy a tvorivé dielne, v ktorých si návštevníci mohli 
vyskúšať tradičné remeslá a ochutnať niektoré tradičné recepty. Jednotlivé 
prednášky v rámci informačného seminára boli tematicky zamerané 
predovšetkým na tradičné suroviny a recepty, predaj z dvora a možnosti jeho 
ďalšieho rozvoja v regióne MAS a remeselná činnosť a možnosti podnikania s 
ňou spojené. Informačnej aktivity sa zúčastnili zástupcovia podnikateľských 

sa jednalo o jednoposchodový rodinný dom, ktorý mal neobytné podkrovie. 
Pôdorys domu je v tvare L a v objekte sa nenachádza pivnica. K domu 
prislúcha záhrada. V rámci rekonštrukcie boli vytvorené 3 ubytovacie jednotky 
na prízemí a  2 ubytovacie jednotky na poschodí.  Rovnako sa vybudovali 
hospodárske časti objektu, ktoré sú tvorené  technickou miestnosťou a 
skladmi. Schodisko je umiestnené centrálne.  Hostia sa teda môžu ubytovať v 5 
dvojlôžkových izbách s možnosťou dvoch prísteliek, pričom izby majú vlastnú 
kuchynku, kúpeľňu a TV. Parkovanie a vonkajšie posedenie sa nachádza v 
uzavretom dvore domu. Stravovanie je možné v Hostinci Gazdovstva Uhliská.

subjektov, subjektov verejnej správy, zástupcovia občianskych združení a 
pozvaní občania z obcí na území MAS Vršatec. Seminár bol určený pre 60 
účastníkov a realizoval  sa počas jedného dňa. Predmetom projektu bolo 
taktiež spracovanie a tlač receptára spod Vršatca v počte kusov 4 000, v 
ktorom sú zozbierané tradičné recepty od gazdiniek z územia MAS. Svojimi 
receptami, inšpiráciami a nápadmi taktiež prispeli aj niektorí účastníci 
informačnej aktivity.     

Číslo výzvy 38.
Výška schváleného finančného príspevku 80 426,65 Eur
Výška spolufinancovania 50%

Číslo výzvy 33.
Výška schváleného finančného príspevku 8 710,00 Eur
Výška spolufinancovania 0%

Zmena rodinného domu na nízkokapacitné ubytovacie zariadenie / Po stopách receptov starých materí

stav pred stav po

Výroba tradičných vianočných oblátokLogo Bližšie k vidieku
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XXXXIV. 
OZ MASIV - Podpora propagácie občianskeho združenia MASIV

Predmetom projektu bolo zabezpečenie zvýšenia propagácie členov 
združenia a aj samotného združenia. Konečný prijímateľ chcel dosiahnuť 
vyššiu využiteľnosť svojich zariadení. V projekte sa riešili nasledovné činnosti: 
propagácia na regionálnych výstavách cestovného ruchu a gastronómie, 
propagácia na akciách usporiadaných MAS Vršatec a jej členmi, tlač 
propagačných materiálov a jednodňový seminár zameraný na propagáciu 
vidieckeho cestovného ruchu a gastronómie. Oblasť cestovného ruchu v 
dobe pretrvávajúcej ekonomickej krízy je oblasť na hranici ekonomického 
prežitia. Avšak služby v oblasti cestovného ruchu, v prípade konečného 
prijímateľa, vidieckej turistiky v kombinácii s využitím prostredia danej lokality 
a doplnkových služieb, so zameraním na oddych, relax, šport, zábavu v lone  

krásnej prírody a vidieckeho prostredia, majú perspektívu ďalšieho rozvoja a 
rozmachu. Rozmanitosť terénu, množstvo prírodných scenérií, historických 
pamiatok a kultúrnych podujatí vytvárajú dostatočné množstvo lákadiel 
pre návštevníkov tohto regiónu i vhodné podmienky pre športové aktivity i 
oddych. Agroturistika je špeciálnou formou vidieckej turistiky, ktorá je úzko 
spätá s poľnohospodárskou výrobou. Úlohou agroturistiky je zblížiť ľudí s 
prírodou, vyzývať ich, aby sa správali k prírode  s rešpektom a motivovať ich, 
aby sa správali v súlade s požiadavkami životného prostredia. Trend vedúci 
k pobytu na farme, v penziónoch, malých hoteloch, prázdninových bytoch, 
individuálnemu stanovaniu a karavaningu indikuje nárast príležitostí k 
priamemu predaju. Ciele projektu sa podarilo naplniť. 

Navštívte vyhliadkovú vežu MAS Vršatec, ktorú sme 
slávnostne otvorili dňa 24.4.2015

Lokalita: Trenčianska Závada, nad Gazdovstvom Uhliská
Výška: 24,6 m

Veža ponúka nádherný výhľad na Biele Karpaty, Strážovské vrchy a za dobrej 
viditeľnosti je možné vidieť aj Martinské hole.

Číslo výzvy 19. 
Výška schváleného finančného príspevku 9 972,00 Eur
Výška spolufinancovania 0 %

Vyhliadková veža 
MAS Vršatec

MASIV - Podpora propagácie občianskeho združenia MASIV / Vyhliadková veža MAS Vršatec

Slávnostné prestrihávanie pásky
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Rozhovor karta zliav - firma Artefukt Nemšová

Môžete nám predstaviť Vašu podnikateľskú činnosť? 
Zaoberáme sa predajom ručných výrobkov a snažíme sa okrem tvorby 
mojej ženy Júlie dostať k nám do predajne zaujímavé výrobky od domácich 
výrobcov z okolia. Ponúkame ľudové umelecké a výtvarnícke výrobky 
(obrazy, bižutériu, šperky zo striebra, výrobky zo skla, dreva, kovu, dekorácie 
a suveníry). Postupne sme začali pridávať aj to, čo ľudia potrebujú k tvorbe, 
nakoľko takýto typ predajne im tu chýbal. Tak sa naša ponuka rozrástla aj 
na kreatívne a umelecké potreby, všetko potrebné pre dekupáž, taktiež aj 
galantérny tovar, ktorého sortiment postupne rozširujeme.

Ako ste sa dostali k podnikaniu v tejto oblasti?
Založil som si živnosť na maliarske práce, ktoré som vykonával (maliarske, 
natieračské, murárske práce a umelecké maľovanie  stien). Keďže na trhu v 
tej dobe nebol dostatok zákaziek, situácia si vyžadovala zmenu zamerania. 
Tak nás to posunulo smerom, ktorý nám bol blízky. Vždy sme obľubovali malé 
obchodíky, ktoré mali dušu a vedeli milo prekvapiť. Bol to hlavne sen mojej 
ženy, tak som jej ho pomohol uskutočniť. Manželka zostala na materskej, 
rozhodli sme sa teda rozbehnúť tvorivú činnosť, ktorá ju napĺňa, študovala 
na umeleckej škole a život bez umenia si nevie predstaviť. Rozhodnutie 
v nás zrelo dlho, bola to ale veľká a odvážna výzva, aj keď nás zo začiatku 
veľa ľudí odrádzalo, išli sme ďalej. Našli sme vhodné priestory a sen sa začal 
stávať skutočnosťou. Začínali sme od nuly, len s vlastnými prostriedkami, ale 
s jasným cieľom. Myslím si, že keď človek robí to, čo ho baví a napĺňa, keď dá 
do toho kus srdca a samozrejme aj rozum, úspech sa skôr či neskôr dostaví.  

V sieti karty zliav bola vaša prevádzka zapojená medzi prvými. Odkiaľ 
ste sa dozvedeli o projekte karta zliav?
Áno, boli sme medzi prvými, lebo sa nám to hneď pozdávalo. O kartách 
zliav sme sa dozvedeli priamo od členov MAS Vršatec, keďže už dlhšie s nimi 
spolupracujeme a samozrejme detailné informácie sme získali aj cez Facebook 
stránku MAS Vršatec.

Prečo ste sa rozhodli zapojiť do projektu?
Zapojiť sa do projektu sme sa rozhodli preto, lebo nám bolo ponúknuté 
spropagovanie našej podnikateľskej činnosti (nášho obchodu), možnosť 
prilákať zákazníkov, ktorí vlastnia túto kartu a tým podporiť ideu spojenia 
podnikateľov a ľudí v regióne, veď predsa „čo je doma (v regióne ), to sa 
počíta“. V neposlednom rade sa takýmto spôsobom snažíme opäť zatraktívniť 
nakupovanie v malých obchodoch a tým podporiť aj malých výrobcov. Zároveň 
sa takéto nakupovanie oplatí a je zaujímavé aj pre samotného zákazníka.  

V konečnom dôsledku je to zaujímavé pre obe strany,  pre zákazníka, tým, že 
si uplatní zľavu v našej predajni, no a pre nás ako podnikateľov, keďže sa ľudia 
vracajú späť. Tak prečo to nevyužiť a nespraviť niečo lákavé pre ľudí, a zároveň 
aj sebe na oplátku reklamu?  Zo skúsenosti môžem povedať, že keď človek dá, 
tak sa mu to dvakrát vráti.

Odkiaľ poznáte MAS Vršatec, spolupracovali ste s kanceláriou MAS už v 
minulosti, alebo je toto prvý spoločný projekt?
S MAS Vršatec spolupracujeme hlavne pre získavanie kontaktov, informácií 
a nápadov. MAS Vršatec a ich projekty sledujeme už dlhšiu dobu, majú 
podobnú ideu ako my. Chceli by sme totiž vniesť do tohto regiónu niečo, čo 
tu patrí a je málo rozvinuté. Rozvíjať umeleckoremeselnú výrobu a priniesť to 
bližšie k ľudom. 

V čom vidíte najväčší prínos projektu pre ekonomiku a podnikateľov v 
mikroregióne?
Určite vidím prínos pre ekonomiku v tom, že sa tu rozbieha niečo nové 
a zaujímavé. V našom regióne je veľké množstvo ľudí, čo dokážu vyrábať 
nádherné veci, prečo im teda neponúknuť možnosť na prezentáciu a predaj 
svojich výrobkov. Spája to drobných podnikateľov, spoznávajú sa  a tým 
podporujú ľudí z okolia a peniaze zostávajú v regióne.

Spolupracujete v rámci Vašej podnikateľskej činnosti aj s inými 
podnikateľmi z nášho mikroregiónu?
Snažíme sa a je to gro našej práce. Zháňame stále novšie a zaujímavejšie 
výrobky a ponuky pre zákazníkov. Spolupracujeme s výrobcami z okolia , aby 
sme mohli priniesť a ponúknuť  ich nádherné veci na pult ľudom.

Máte nejaké rady pre začínajúcich podnikateľov, prípadne pre ľudí, ktorí 
zatiaľ iba rozmýšľajú o vlastnej podnikateľskej činnosti?
Najdôležitejšie je mať víziu, ktorej musíte veriť. Zo svojich skúsenosti môžem 
povedať, že s vierou vo vlastné schopnosti, radosťou z krásnych výrobkov a 
trpezlivosťou sa úspech dostaví.

Ste spokojný so spoluprácou s MAS Vršatec?
Sme radi, že ľudia z MAS Vršatec prichádzajú s dobrými nápadmi, pomáhajú 
ľudom a podnikateľom z tohto územia. Zveľaďujú kultúru, rozvoj tradícií a 
umenia v regióne. Týmto sa čerpanie eurofondov využíva transparentne, lebo 
na tom pracujú mladí neúplatní ľudia. Získali si našu dôveru.

V nasledujúcich riadkoch Vám prinášame rozhovor s Marcelom Schedlbauerom, majiteľom firmy Artefukt, ktorá je zapojená do projektu “Karta zliav”.

Rozhovor karta zliav - firma Artefukt Nemšová
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Samurai JU JITSU CLUB

Kedy a za akým účelom vzniklo Vaše občianske združenie? 
Občianske združenie vzniklo pred dvoma rokmi, no neformálne klub fungoval 
dlhé roky ešte pod Romanom Körmendym (otec trénera Martina Körmendyho) 
aj v Dubnici. Mnohí členovia vtedajšieho klubu sú s nami naďalej v kontakte 
a niektorí ešte stále trénujú. Na roky strávené s ju-jitsu spomínajú v dobrom a 
aj to nám dáva dobrú predstavu o tom, aká je atmosféra v klube. My v tomto 
pokračujeme. 

Čomu sa Vaše združenie venuje? 
Venujeme sa tréningom krásneho a účinného bojového umenia Ju-Jitsu. Ju-
Jitsu je umenie boja bez zbrane proti jednému alebo viacerým neozbrojeným, 
alebo ozbrojeným útočníkom, ktoré na jeho elimináciu využíva všetky 
dostupné prostriedky: hody, úchopy, páky, kopy, údery, útoky na citlivé 
miesta, škrtenie, odvádzacie a znehybňujúce techniky. Pre nás je to však aj 
životný štýl, ktorý nás učí pokore, sebaovládaniu, lepšiemu pochopeniu 
vlastnej sily a možností a v neposlednom rade vytvára pevné kamarátske putá 
s ľuďmi z celého sveta. 

Aké sú Vaše plány do budúcna? 
Po športovej stránke chceme, samozrejme, naďalej zlepšovať svoje schopnosti, 
čo najviac navštevovať iné kluby, semináre. Naberať skúsenosti odkiaľ sa dá 
a predávať ich novým členom. Po materiálnej stránke plánujeme nakúpiť 
ďalšie vybavenie, ktoré je pre tento druh činností nevyhnutný. Najmä rôzne 
tréningové pomôcky a žinenky - tatami, ktoré sú však veľmi drahé. 

Kde Vás môžu potenciálni záujemcovia o bojové umenie nájsť? 
Nájsť nás môžu v telocvični Obchodnej akadémie v Ilave v utorok a  
štvrtok od 18:00. 

Samurai JU JITSU CLUB je športový klub v Ilave, zameraný na japonské bojové umenie ju-jitsu. V nasledujúcich riadkoch Vám prinášame rozhovor s Martinom 
Kopáčom,  ktorý je viceprezidentom združenia. 

Čo sa Vám najviac páči na MASke? 
Nedá mi v prvom rade spomenúť šarmantné pracovníčky :) Zároveň MASku 
beriem ako modernú, nepolitickú organizáciu, ktorá spravuje eurofondy 
transparentne, spravodlivo a bez skrytých, bočných úmyslov. Dúfam, že to tak 
ostane naďalej.  V zahraničí sú podobné organizácie bežné a aj vďaka MASke 
sa pomalými krokmi približujeme k západnej Európe. Základná myšlienka je 
jasná, všestranne zlepšovať prostredie vidieka a to je mi blízke. 

Ktorá z aktivít MAS sa Vám páčila najviac a prečo? 
Je viac než samozrejmé, že najviac si všímam projekty zamerané na šport a 
mladých, preto bol pre mňa TOP projekt práve workoutové ihriská. Len málo 
ľudí si uvedomuje koľko roboty a peňazí za tým stálo a že pravdepodobne 
žiadny iný subjekt by takýto projekt neuskutočnil. V tom vidím veľkú výhodu 
MASky. Tam, kde iné organizácie majú z rôznych (niekedy absurdných) 
dôvodov problémy, MASka problémy nemá a projekt sa uskutoční. 

Ako hodnotíte spoluprácu s MAS Vršatec? 
Spolupráca je na úrovni, komunikácia veľmi jasná, stručná, priama. Oceňujem 
rôzne aktivity vedúce k zbieraniu spätnej väzby. Sme radi, že sme členmi a 
teším sa na ďalšiu spoluprácu. 

Čo by ste MASke odporučili?  
Naďalej sa držať ďalej od rôznych politických vplyvov a udržovať štandard, 
ktorý si sama MASka určila. Latka je nasadená vysoko, avšak verím, že je ešte 
stále možné ju zvyšovať. 

Samurai JU JITSU CLUB

S newsletterom MAS Vršatec Martin Körmendy a Mário Bagin

Vystúpenie na propagačnej akcii MAS Vršatec
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Tlačiareň J+K s.r.o. Nemšová

Kedy vznikla v Nemšovej myšlienka venovať sa tlačiarenskému biznisu? 
Tlačiareň  v Nemšovej vznikla v roku 1989, pod názvom Ludopress, ešte pred 
„nežnou revolúciou“. Duchovným „otcom“ tejto myšlienky bola pani Krausová 
Helena, ktorá vďaka svojim schopnostiam, vytrvalosti a konexiám vybavila 
až na ministerstve v Prahe možnosť založiť rodinnú tlačiarenskú firmu, ktorá 
začínala v pivničných priestoroch jej rodinného domu tlačením rôznych tlačív, 
letákov, volebných listín a pod. Od tej doby, a je to už úctyhodných 23 rokov, 
(po odkúpení v roku 1995 od Slovenskej štátnej sporiteľne  Trenčín priestory 
bývalého „Mýta“), sme prešli rôznymi zmenami, či to bola zmena priestorov 
tlačiarne, ich úpravy, kúpa strojov, vznik nových pracovných miest, získanie 
nových odberateľov. Zmena nastala aj v názve firmy Jozef Kraus – Tlačiareň 
J+K od roku 1992  a v roku 2010 sa firma premenovala na Tlačiareň J+K s.r.o. 
Na čele spoločnosti stoja majitelia Ing. Jozef Kubaščík – výrobný a obchodný 
riaditeľ a Mgr. Jozef Kraus – generálny manažér, pričom sme spoločne 
dokázali z malej „pivničnej“ tlačiarne vybudovať spoločnosť  so stabilným 
zázemím a súčasnými 20 zamestnancami. Niektorí z nich stáli pri zrode 
firmy a pracujú tu dodnes a akoby tiež patrili k rodine. Počas našej aktívnej 
činnosti, nielen v trenčianskom regióne, sme si získali meno a klientelu vďaka 
kvalite našich výrobkov a optimálnym cenám. Špecializujeme sa na dlhodobú 
spoluprácu, vďaka ktorej vieme byť blízkym partnerom pre našich klientov, 
splniť ich požiadavky a očakávania a odvádzať tak tú najkvalitnejšiu prácu 
k obojstrannej spokojnosti. Základnou myšlienkou a cieľom našej firmy je 
ponúknuť profesionalitu za rozumnú cenu s individuálnym prístupom ku 
každému klientovi.

Aké služby a produkty Vaša spoločnosť poskytuje, čomu konkrétne sa 
venujete? 
Naša spoločnosť poskytuje tlač 4-farebnú ofsetovú do formátu A2++, hárkovú 
aj rotačnú (letáky, brožúry, knihy, noviny, tlačivá, bloky, zošity...), grafickú 
prípravu, grafické návrhy, spracovanie podkladov z vlastného média, sadzbu, 
knihárske spracovanie, všetky knihárske väzby (V1 - V8), špeciálne spracovanie 
ako je  číslovanie, perforácia, výsek, kancelárske služby - kopírovanie (ČB aj 

Tlačiareň J+K s.r.o. je spoločnosť so sídlom v Nemšovej špecializujúca sa na tlač, grafickú prípravu, predtlačovú prípravu a návrhy, knihárske spracovanie, 
špeciálne spracovanie, kopírovanie, laminovanie, hrebeňovú väzbu a iné. V nasledujúcich riadkoch si prečítajte rozhovor s Ing. Jozefom Kubaščíkom, riaditeľom 
spoločnosti.

farebné), laminovanie, hrebeňová väzba, dopravu, čiže dodanie objednávky 
na miesto určenia podľa požiadaviek klienta.

Aké sú Vaše plány do budúcna? 
V blízkej dobe plánujeme  napr. modernizáciu strojového parku, získanie 
zákaziek s väčšou pridanou hodnotou, rekonštrukciu prevádzky.  Keďže si 
vychovávame svojich „následníkov“, pevne veríme, že aj napriek ekonomickej 
situácii a vzniku nových konkurenčných firiem v tejto oblasti, bude naša 
spoločnosť pokračovať vo svojej činnosti k spokojnosti všetkých našich 
odberateľov a samozrejme aj všetkých zamestnancov firmy.

Kde Vás môžu potenciálni klienti nájsť? 
Zákazníci – klienti nás môžu nájsť v Nemšovej, na Mierovom námestí č. 4, kde 
má spoločnosť sídlo. Taktiež si nás nájdu na webovej stránke www.jplusk.sk, 
kde sú všetky informácie o našej spoločnosti a našej činnosti.

Čo sa Vám najviac páči na MASke? 
Poskytuje – sprostredkováva dotácie (zdroje) z EU fondov na rôzne projekty, 
ktoré aj nás veľmi zaujímajú. 

Ktorá z aktivít MAS sa Vám páčila najviac a prečo? 
Vybudovanie cyklotrasy Nemšová – Horné Srnie.

Ako hodnotíte spoluprácu s MAS Vršatec? 
Spoluprácu s MAS Vršatec hodnotíme pozitívne, nakoľko máme snahu o 
čerpanie dotácií z EU fondov a zároveň vnímame MAS ako nášho aktívneho 
zákazníka, pre ktorého vieme vyhotoviť akékoľvek tlačoviny.

Čo by ste MASke odporučili?  
MAS – ke by sme odporučili udržať si vysoký štandard poskytovania dotácií  
a aby nám ako členovi združenia poskytli viac zákaziek z tlače :-)  

Tliačiareň J+K s.r.o. Nemšová

Ing. Jozef Kubaščík
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Slávnostné uvedenie figurín “do života”

Dňa 4. februára 2015 sa v Bohunickom kaštieli, kde je situované Múzeum 
regiónu Bielych Karpát, konalo slávnostné otvorenie putovnej výstavy 
figurín známych osobností, ktoré žili alebo pôsobili v území MAS Vršatec. 
Prítomných privítal starosta obce Bohunice Ing. Peter Hajdúch a predsedníčka 
MAS Eva Hejduková. O aktivitách združenia a plánoch do budúcnosti v 
krátkej prezentácii informovala účastníkov manažérka MAS Petra Šupáková. 
Sprievodný program tvorila medzinárodná prehliadka krojov, v rámci ktorej 
boli divákom predstavené kroje súčanskej a červenokamenskej doliny, 
ale taktiež sa mohli diváci pozrieť zblízka na krásne  kroje Južných Čiech. 
Prehliadku hudobne dopĺňal harmonikár Martin Jáňa z obce Krivoklát. 
Následne sa konalo slávnostné otvorenie výstavy, kedy boli jednotlivo 
divákom predstavené osobnosti: architekt Dušan Jurkovič (MAS Kopaničiarsky 
región), herečka Božena Riznerová Obrová, mnísi sv. Benedikt a Martin 
Hugolín Gavlovič, spisovateľ Vojtech Zamarovský a kňaz Michal Rešetka. 
Prehliadka bola doplnená veľmi zaujímavým výkladom o živote týchto 
osobností. K dispozícii mali návštevníci taktiež bezplatne brožúry, v ktorých je 
popísaný život, dielo a pôsobenie spomínaných osôb. Taktiež návštevníkov o 
živote osobností informovali tabule veľkosti A2, ktoré stáli pri každej figuríne. 
Po skončení prehliadky bolo pre návštevníkov výstavy a pozvaných hostí 

pripravené občerstvenie v podobe rautu. Po skončení prehliadky sa figuríny 
jednotlivo presúvali a budú presúvať v rámci putovnej expozície do obcí: 
Pruské, Zamarovce, Horná Súča a Skalka nad Váhom. Figuríny sú výstupom 
projektu národnej spolupráce, ktorý MAS Vršatec realizovala so susednou 
MAS Kopaničiarsky región. 

Slávnostné uvedenie figurín “do života”

Sv. Benedikt Vojtech Zamarovský

Michal Rešetka

Božena Riznerová Obrová Hugolín Gavlovič
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Aktívny občan

Grant pre členov súkromného sektora 

Aby boli podporení všetci aktívni občania, vyčlenila MAS vlastné finančné 
prostriedky spolu s príspevkom z 2% dane z príjmu na malé projekty, 
ktoré si môžete v regióne všimnúť v podobe ponatieraných mostov alebo 
zrenovovaných autobusových zastávok. Do výzvy „Aktívny občan“ sa môže 
zapojiť ktokoľvek, stačí kancelárii MAS poslať stručný popis rekonštrukcie, 
ktorý bude obsahovať návrh riešenia predmetného miesta, predpokladaný 
rozpočet a fotografie aktuálneho stavu.  MAS Vršatec vyhlasuje aktivitu 
určenú pre všetkých obyvateľov územia pod Vršatcom pravidelne. Občania 

môžu na základe výzvy posielať svoje návrhy riešenia na „minirekonštrukcie“ 
zdevastovaných plôch, pričom sa môže jednať len o udržiavacie práce. Touto 
aktivitou môžu obyvatelia dokázať, že majú skutočný záujem podieľať sa na 
rozvoji svojho regiónu. Jedinou podmienkou je, aby si žiadatelia zabezpečili 
dostatočný počet dobrovoľníkov na realizáciu rekonštrukcie. Kancelária sa 
vždy snaží z prijatých návrhov vybrať čo najviac rekonštrukcií. Podporené boli 
najmä návrhy, ktoré mali úžitok pre čo najviac občanov a také, ktoré nie je 
obec schopná zrealizovať vo vlastnej réžii. 

Názov minirekonštrukcie: Obnova ohniska s posedením
Miesto realizácie: Červený Kameň
Príspevok: Celkový rozpočet projektu bol 229, 06 Eur, z toho príspevok MAS Vršatec bol 146 Eur a príspevok obce Červený Kameň bol 83,06 Eur je, pričom obec 
okrem finančných prostriedkov poskytla tiež stavebný materiál.

Počet dobrovoľníkov: 12

Priebeh realizácie:
Na prvom stretnutí si dobrovoľníci rozdelili a skoordinovali realizačné práce, aby mohli súčasne prebiehať naraz. Následne sa zrovnal svah pod samotným ohni-
skom a vykopali sa základy. Ďalšie dni sa začalo so samotným murovaním ohniska. Súbežne už prebiehali aj práce na rekonštrukcii lavičiek a stolov. Vymenili sa 
poškodené nohy zapustené do zeme. Obrúsili sa dosky, ktoré nebolo potrebné vymieňať. Osadili sa nové nalakované lavičky. Jeden stôl, ktorý má oceľové nohy 
sa spravil odnímateľný, aby sa neničil poveternostnými podmienkami a vandalmi a v prípade potreby sa jednoducho nasadí. Posledný deň prác sa vyšpárovalo 
ohnisko, pokosilo, pohrabalo a upratalo sa okolie a do blízkosti ohniska sa osadili dve lavičky z dubového masívu aby dopĺňali prírodný vzhľad. Ohnisko a po-
sedenie boli zrekonštruované do užívacieho stavu. V pláne majú občania ešte zakúpiť trojnožku na zavesenie kotlíka na guláš. Tiež donatierať a nalakovať stoly 
počas lepších poveternostných podmienok. Rekonštrukciou sa dosiahol modernejší vzhľad a ohnisko s posedením teraz plní praktickú úlohu pre verejnosť pri 
rekreácii a verejných podujatiach.

Už po druhýkrát mohli členovia súkromného sektora podať svoje projektové 
návrhy do MAS Vršatec a uchádzať sa tak o nenávratný finančný príspevok. V 
nasledujúcich riadkoch Vám prinášame informácie o jednom zo zrealizovaných 
projektov.

Názov projektu: Deň plný hier MAS Vršatec
Konečný prijímateľ: OZ MZBK  
Výška NFP: 553,40 Eur 

Predmetom projektu bolo usporiadanie dňa plného športových aktivít v 
obci Pruské. Hlavným cieľom projektu bola propagácia MAS Vršatec formou 
voľnočasovej aktivity pre občanov a obyvateľov z celého územia MAS. 
Sekundárnym cieľom bola propagácia zdravého životného štýlu a rozvoj 
pohybových aktivít u mladšej a strednej generácie. Taktiež sa realizáciou 
projektu dosiahla podpora dobrovoľníckych aktivít a podpora vytvárania 
sociálnych väzieb komunity. V rámci projektu sa taktiež konali majstrovstvá 
vo varení gulášu.

Aktívny občan / Grant pre členov súkromného sektora

Stav pred Stav po

Grant pre členov súkromného sektora OZMZBK Deň plný hier
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Zvyky a tradície na oboch stranách hranice
Takýto výstižný a krásny názov niesol projekt nadnárodnej spolupráce, ktorý MAS Vršatec realizovala s českými partnermi v období od mája 2014 do februára 
2015. V rámci projektu boli zakúpené drevené stánky a kroje, ktoré sú k dispozícii na zapožičanie pre všetkých občanov nášho regiónu. Kroje boli ušité v rôznych 
veľkostiach (S,M,L,XL) v mužskom aj ženskom prevedení. Taktiež sú k dispozícii dva druhy krojov: sviatočný a pracovný.  Pri výrobe krojov sme sa inšpirovali 
tradičným odevom zo súčanskej a červenokamenskej doliny. Výstupom projektu bola aj brožúrka o remeselníkoch a receptár s tradičnými československými 
jedlami. V rámci projektu prebehli aj výmenné exkurzie a medzinárodné prehliadky krojov.  

Dňa 4. februára 2015 prijali pozvanie na územie MAS Vršatec partneri tohto projektu. 
Navštívili nás zástupcovia:  MAS Vodňanská ryba, OZ Rozkvět Zahrady Jižních Čech, MAS 
LAG Strakonicko, MAS Česká Kanada a MAS Blanský les – Netolicko. V rámci svojej návštevy 
sa zúčastnili medzinárodnej prehliadky krojov, ktorá sa konala dňa 4. februára 2015 v obci 
Bohunice v krásnom prostredí zrekonštruovaného kaštieľa. Predviedli nám tradičné odevy a 
kroje Južných Čiech, pričom súčasťou tejto „módnej“ prehliadky bol aj výklad o jednotlivých 
častiach odevu. Touto cestou ďakujeme našim partnerom za návštevu, krásne dary a veľmi 
milú spoločnosť. Tešíme sa opäť niekedy nabudúce. 

Ženský sviatočný kroj  
Spodnú časť ženského kroja tvorí spodník z konopného plátna. 
Rukávce pozostávajú zo štyroch rovnakých častí predného a 
zadného stanu siahajúcim po hruď, rukávov ukončených vyšívanými 
manžetami, ktoré sa vykasávali po lakte. Obojok sa zaväzuje bielymi 
šnúrkami na veľké mašle. Letnica je prevažne z čierneho kartúnu. 
Vrchnú živôtikovú časť tvorí domácim plátnom podšitý stánok s 
okrúhlym výstrihom bez cípov. Prednú časť zdobí šnurovačka – cez 
slučky sa viaže taftová stuha v odtieňoch červenej, ružovej, modrej. 
Spodná sukňová časť je tvorená z piatich drobno nariasených pôl a 
predného rovného dielu.

Mužský sviatočný kroj
Vo sviatok a do kostola si muži obliekali biele nohavice z domáceho 
súkna s čiernym šnurovaním. Na šnurovanie slúži farebná konopná 
šnúrka. Neskôr sa nohavice vyšívali vlnou. Košeľa sa nosí vykasaná, iba 
v nedeľu do kostola zapravená do nohavíc. Šila sa z bieleho domáceho 
plátna. Na sviatočných košeliach sú pod rázporkom iniciály majiteľa 
a prípadne vyšité perko – ružička, resp. iný kvet. Na košeľu sa oblieka 
lajblík z čierneho tenšieho kupovaného súkna podšitého domácim 
plátnom. Je vyšívaný retiazkou na chrbtovej aj prednej časti.

Ženský pracovný kroj
Pracovné spodníky sú šité z barchetu. Sú vriasené do pásu z bieleho 
plátna a okolo tela sa priväzujú tkanicami. Rukávce pozostávajú 
zo štyroch rovnakých častí predného a zadného stanu siahajúcich 
po hruď, rukávov ukončenými vyšívanými manžetami, ktoré sa 
vykasávajú po lakte. Pracovné rukávce majú užšie obojky. Obojok sa 
zaväzuje bielymi šnúrkami na veľké mašle. 

Mužský pracovný kroj
Používal sa na pracovný deň, na spanie alebo ako spodné nohavice 
pod súkenné nohavice. Je jednoduchý, nevýrazný, ale pohodlný. Na 
pracovný deň si muži obliekajú nohavice z domáceho plátna.

Ženský sviatočný kroj  
Rukávce sú z konopného bieleho plátna, rukávy sú vriasené do 
úzkeho 1,5 cm obojku, vzadu medzi plecami je pripevnený límec. 
Dĺžkou siahajú len pod prsia. Rukáv siaha po lakeť, v dolnej časti je 
nariasený. Pod krkom sa zväzujú bielou mašľou. Spodník - je tiež z 
domáceho (konopného) plátna. Rubáš z konopného bieleho plátna, 
pozostávajúci zo spodnej riasenej sukňovej časti a  vrchnej stánkovej 
časti. Stánková a sukňová časť je zošitá. Zaväzuje sa stužkou. Sukňová 
časť pozostáva z rovného predného dielu s rázporkom a zadná časť 
pozostáva z 8 drobno riasených dielov. Zástera je z čierneho plátna 
olemovaná čipkou, zdobená v spodnej časti kvetinovou výšivkou. 
Zástera je v páse riasená. Pletený červený šál sa uväzuje okolo pása s 
uzlom vpredu. 

Mužský sviatočný kroj
Košeľa je z bieleho konopného plátna. Rukávy sú ukončené manžetou, 
vyšívané bielou bavlnkou okolo zápästia. Manžety sú ukončené 
tkanicami. Košeľa nemá obojok, ale okraj otvoru pre hlavu je podšitý 
úzkym pásikom. Pod krkom sú prišité tkanice na uväzovanie. Uväzujú 
sa na motýlika, s dlhými koncami siahajúcimi až po pás. Biele súkenné 
nohavice sú v nadkolení zdobené čiernou ornamentovou výšivkou. 

Ženský pracovný kroj
Kabátik (Jupka) je vrchné oblečenie s dlhým alebo krátkym rukávom 
rovnakej farby ako sukňa. Spodnú časť zdobí volánik a hruď zámiky, 
ktoré vznikli riasením látky. Zapína sa gombíkmi alebo pukačkami. 
Spodník je tiež z domáceho (konopného) plátna. Sukňa pozostáva zo 
spodnej riasenej sukňovej časti a vrchnej stánkovej časti. 

Mužský pracovný kroj
Košeľa je z bieleho konopného plátna. Pozostáva z troch základných 
častí (driek a dva rukávy). Rukávy košele sú rozšírené, so zahnutým 
a zapošitým okrajom. Drieková časť má vystrihnutý krčný otvor 
s rázporkom. Košeľa nemá obojok, ale okraj otvoru pre hlavu je 
podšitý úzkym pásikom. Pod krkom sú prišité tkanice na uväzovanie. 
Nohavice sú z bieleho konopného plátna s klinom (pudlom). Predná 
časť je s rázporkom, ktorý siaha až po pudlo.

Kroje súčanskej doliny

Návšteva z Južných Čiech

Kroje červenokamenskej doliny

Zvyky a tradície na oboch stranách hranice / Návšteva z Južných Čiech

Účastníci exkurzie pripravení na prehliadku krojov

Súčanské pracovné kroje Červenokamenské  
pracovné kroje

Červenokamenské  
sviatočné kroje

Súčanské sviatočné kroje
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Divadelný festival Ledeč nad Sázavou

Divadelný výjazd do MAS Horní Pomoraví  
a MAS Šumperský venkov 

V dňoch 17.-19.04.2015 sa uskutočnil výjazd divadelných súborov z územia 
MAS Vršatec do Českej republiky, nakoľko sa v meste Ledeč nad Sázavou 
konal divadelný festival, ktorého sa zúčastnili všetky partnerské MAS v rámci 
projektu nadnárodnej spolupráce s názvom „Národné rozprávky a povesti – 
poklady národnej identity a tradícií“, konkrétne MAS Horní Pomoraví, MAS 
Šumperský venkov a MAS Královská stezka. V piatok sa v rámci spoločenského 
večera konali prezentácie jednotlivých partnerov projektu. V sobotu v ranných 
hodinách sa v priestoroch hradu konalo zahájenie festivalu, ktorý otvoril Mgr. 
Gusta Charouzek, riaditeľ MAS Královská stezka, pričom prítomných privítal 

V dňoch 21. - 22. marca 2015 sa MAS Vršatec zúčastnila návštevy na území 
2 českých MAS, konkrétne MAS Horní Pomoraví a MAS Šumperský venkov 
v rámci realizácie projektu nadnárodnej spolupráce s názvom „Národné 
rozprávky a povesti – poklady národnej identity a tradícií“. Z nášho regiónu 
sa návštevy zúčastnil divadelný súbor Hugo z obce Pruské. Súbor odohral 
na území oboch spomínaných českých MAS svoju divadelnú hru s názvom 
„Prekvapenie“. Dňa 21. 3. 2015 sa predstavenie konalo v kultúrnom dome v 
obci Hanušovice,  územie MAS Horní Pomoraví. Po skončení predstavenia 

Spravodaj MAS Vršatec číslo 1 – rok 2015. Dátum a ročník vydávania: apríl 2015, 4. ročník. Tento informačný materiál vydáva Miestna akčná skupina Vršatec, sídlo 
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v rámci realizácie Integrovanej stratégie rozvoja územia MAS Vršatec z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pod evidenčným číslom Ministerstva kultúry: 
EV 4488/11. Prípravné a redakčné práce: kancelária MAS Vršatec. Periodicita vydávania: štyrikrát ročne. Cena: zadarmo. Text neprešiel jazykovou úpravou.  
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a poprial prvému ročníku festivalu veľa úspechov a hercom veľa šťastia. 
Dňa 18.04.2015 svoje predstavenia odohrali divadelný súbor Giovanni z 
Dolnej Súče a divadelný súbor Hugo z Pruského. Dňa 19.04.2015 vystúpil 
so svojim predstavením DS MASky z Ilavy. Okrem ďalších predstavení 
českých divadelných súborov sa počas obidvoch dní konal na nádvorí hradu 
sprievodný program tvorený vystúpeniami tanečníc a šermiarov. Taktiež sme 
sa zúčastnili prehliadky hradu a výletu do neďalekej prírodnej rezervácie. 
Odohrané predstavenia boli veľmi kvalitné a boli nábojom pre všetkých 
zúčastnených. Divadelný festival bol zážitkom pre všetky zúčastnené strany. 

sa konala prehliadka Losinskej ručnej papierne. V nedeľu dňa 22.3.2015 sme 
navštívili zámok a záhrady vo Velkých Losinách. V poobedných hodinách 
súbor Hugo odohral svoje ďalšie predstavenie v kultúrnom centre Rapotín, 
územie MAS Šumperský venkov. Predstavenie malo veľký úspech a všetkým 
divákom sa veľmi páčilo, čo dokázali silným potleskom. Divadelný súbor si 
odniesol domov krásne zážitky, pričom účastníci hodnotili celý výjazd veľmi 
pozitívne, bol prínosom pre všetky zúčastnené strany.   

Divadelný festival Ledeč nad Sázavou / Divadelný výjazd do MAS Horní Pomoraví a MAS Šumperský venkov

Divadelné súbory zo Slovenska na festivale

Divadelný súbor Hugo s hrou Prekvapenie

Vystúpenie na nádvorí hradu

Na exkurzii v papierni


