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MAS Vršatec v apríli 2014 posilnila svoj tím o nové pracovníčky, ktoré majú na starosti predovšetkým spracovanie údajov a výstupov k strategickým 
dokumentom pre nové programové obdobie. Zároveň máme v tíme MAS Vršatec novú účtovníčku. 

Na marcovom valnom zhromaždení boli prijatí noví členovia, ktorých srdečne medzi nami vítame a veríme vo vzájomnú úspešnú spoluprácu. K zaradeniu 
medzi členov MAS predchádzala obhajoba, kedy mal každý záujemca o členstvo prezentovať aktivity svojho združenia a vyjadriť, prečo má záujem stať 
sa členom MAS Vršatec.

Historický klub Krásin – je občianske združenie, 
ktoré bolo založené na ochranu a uchovávanie 
kultúrneho dedičstva, pamiatok, prírody a 
životného prostredia. Názov majú podľa vrchu, 
ktorý sa vypína nad obcou Dolná Súča, preto k 
ich hlavným prioritám patrí úprava náučného 
chodníka k zrúcanine hradu Súča na vrchu Krásin. 

Centrum sociálnych služieb – je rozpočtovou 
organizáciou obce Skalka nad Váhom, ktorá bola 
vybudovaná v akcii „Z“ v 80. rokoch. Snahou 
vedenia CSS je efektívne fungovanie zariadenia, 
oživenie aktivít života klientov i zamestnancov. 
Členstvo v MAS Vršatec považujú za prínos, 
nakoľko sa chcú spolupodieľať na rozvoji regiónu.

Samurai JU-JITSU Club – je klub bojových 
umení a športu, ktorý začal písať svoju históriu v 
Ilave na tradícii predošlého združenia vedeného 
jedným z prvých šíriteľov bojových umení na 
Slovensku Romanom Körmendym. Cieľom 
zduženia je vybudovať stabilný a úspešný 
športový klub, ktorý bude šíriť dobré meno 
regiónu nielen v SR, ale aj v zahraničí.

Regionálne združenie turistov a hasičov 
je občianske združenie, ktoré sa zaoberá 
environmentálnymi aktivitami, najmä rozvojom 
turistky, ochranou prírody, ale aj rozvojom 
dobrovoľného hasičstva na území MAS Vršatec. 
Vzájomnou spoluprácou by chceli dosiahnuť 
zlepšenie kvality života v celom regióne.

Bc. Darina Moravčíková Krausová
Darina Moravčíková posilnila tím MAS Vršatec v apríli 2014. Vyštudovala Filozofickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej 
Bystrici, odbor Európske kultúrne štúdiá, so zameraním na anglické a francúzske kultúrne štúdiá a momentálne sa pripravuje na 
obhajobu diplomovej práce. Aktívne ovláda anglický a francúzsky jazyk. Hoci nie je v MAS Vršatec dlho, za ten krátky čas si túto 
prácu rýchlo obľúbila. Oceňuje najmä množstvo projektov, ktoré boli vďaka MASke zrealizované a ktoré  pomohli zlepšiť život 
obyvateľov v našich obciach. Na práci v MAS Vršatec sa je najviac páči, že aj ona sama môže istou mierou prispieť k rozvoju 
nášho územia, k jeho zveľaďovaniu, zatraktívneniu a propagácii. Vďaka práci v MAS Vršatec už po takom krátkom čase získala 
neoceniteľné kontakty a teší sa, kam ju táto práca v budúcnosti posunie po profesionálnej aj osobnostnej stránke. Pevne verí, 
že jej práca prinesie želaný osoh a jej prítomnosť bude pre kanceláriu prínosom. Jej najväčšími záľubami sú príroda a zvieratá, 
predovšetkým psy, cestovanie a fotografovanie.

Ing. Zuzana Martonová
Zuzana Martonová nastúpila do MAS Vršatec v apríli 2014 ako administratívna pracovníčka pre vypracovávanie strategických 
dokumentov členských obcí. Po absolvovaní štúdia na obchodnej akadémii pokračovala ďalej na TnUAD, kde vyštudovala odbor 
Ľudské zdroje a personálny manažment. Na komunikatívnej úrovni ovláda anglický a nemecký jazyk, ktoré zdokonaľovala počas 
sezónnych prác v zahraničí. Momentálne sa snaží posunúť úroveň svojej angličtiny vyššie, a to prostredníctvom samovzdelávania 
a jazykového kurzu. Prácu v MAS Vršatec si váži najmä preto, že sa môže aktívne podieľať na rozvoji územia, v ktorom žije jej 
rodina a priatelia. Páči sa jej, že v našom regióne existuje organizácia ako MAS Vršatec, ktorá je naozaj akčná a využíva dostupné 
prostriedky na rozvoj regiónu a podporu domácich podnikateľov. Myslí si, že práve týmto smerom, podporou šikovných ľudí, by sa 
mala uberať činnosť MAS Vršatec aj v budúcnosti.  Ako povedal Cicero: „Každý začiatok veľkej veci je nepatrný“. Verí, že spoločnou 
snahou sa nám v našej krásnej krajine bude žiť lepšie.

Ing. Martina Kenderová
Martina Kenderová nastúpila do MAS Vršatec vo februári 2014 ako účtovníčka. Po absolvovaní  Strednej priemyselnej školy v 
Dubnici nad Váhom vyštudovala odbor Priemyselné inžinierstvo a manažment na Materiálovo-technologickej fakulte v Trnave 
STU Bratislava. Popri štúdiu na vysokej škole úspešne ukončila aj doplňujúce pedagogické štúdium. Počas štúdia na vysokej 
škole 2 krát navštívila USA v rámci programu „Work and Travel“.  Po ukončení štúdia pracovala v banke a neskôr ako ekonómka 
v súkromnej firme. Pozícia účtovníčky v MAS Vršatec je krásna v tom, že to nie je len jednotvárna práca v administratíve, ale aj 
kreatívna činnosť pri organizovaní rôznych propagačných aktivít.  Veľmi sa jej páči princíp alokácie finančných prostriedkov do 
projektov, ktoré sú vytvárané na základe aktívnej spolupráce občanov s verejným a súkromným sektorom.  Napĺňa sa tak základný 
princíp LEADRA, že my tu na našom území najlepšie vieme, čo je potrebné zveľadiť. Budúcnosť MAS Vršatec vidí v pokračovaní 
úspešne rozbehnutej činnosti kancelárie, vedenia a v neposlednej rade všetkých jej členov na podpore rozvoja vidieka, ktorá má 
veľký potenciál napredovať aj v novom programovom období 2014-2020.

Oliver Vavro – za člena MAS Vršatec vstúpil ako 
fyzická osoba. Pochádza z Nemšovej a zaoberá 
sa zdravou stravou a cvičením. Už dlhšiu dobu 
spolupracuje s kanceláriou pri organizovaní 
rôznych propagačných podujatí.

Klub Seniorov Horná Súča – občianske 
združenie, popri ktorom aktívne pôsobí spevácky 
zbor senior Hornosúčan. Zakladateľom a zároveň 
aj dirigentom je Mgr. Mikuláš Medvec. Zbor od 
svojho vzniku má bohatú činnosť. Pravidelne sa 
zúčastňuje a vystupuje na rôznych kultúrnych  
podujatiach a pamätných výročiach  nielen v obci 
Horná Súča, ale aj na okresných ako aj krajských 
festivalov  speváckych súborov JDS v Dubnici nad 
Váhom.

Peregrín – je občianske združenie na pomoc 
onkologickým pacientom a ich rodinám, 
pričom pôsobí v meste Nemšová od októbra 
2010. Hlavná činnosť spočíva v organizovaní 
odborných prednášok, besied, výstav, zájazdov či 
výletov, realizáciou tvorivých dielní, podujatí pre 
deti zo sociálne slabších rodín. Počas tvorivých 
dielní vyrábajú rôzne zaujímavé predmety.

Športový klub 98 Pruské – je občianske 
združenie, ktorého začiatky sú spojené s letom 
1998, kedy sa začala stretávať partia mladých 
nadšencov naklonených k športu. Dnes s 
odstupom času môžu s potešením konštatovať, 
že sú medzi nimi: reprezentanti SR, majstri sveta, 

majstri SR, organizátori podujatí, tréneri mládeže 
a ľudia ochotní pomôcť pri organizovaní 
jednotlivých podujatí.
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Valné zhromaždenie v obci Bohunice
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XX. OBEC TUCHYŇA
Rekonštrukcia kultúrneho domu

XXI. OBEC PRUSKÉ
Revitalizácia vodného zdroja 

Obec Tuchyňa sa dlhšiu dobu pasovala s problémom veľkých tepelných strát, ktoré nadmerne zaťažovali rozpočet, ako to už býva pri starých budovách, 
nakoľko okná na budove kultúrneho domu netesnili. V obci vymýšľali rôzne varianty utesnenia, napríklad šnúrou alebo textilnými vypchávkami. Na základe 
výzvy MAS Vršatec sa pripravil projekt na rekonštrukciu kultúrneho domu, kedy sa vymenili všetky okná budovy. Osadili sa okná s bielym rámom, plastové 
a úplne priehľadné, s izolačným dvojsklom.  Dokopy sa vymenilo 23 okien.
Okrem okien sa vymenili aj exteriérové dvere – rovnako kvôli tepelnej úspore, ale v tomto prípade aj kvôli bezpečnosti, nakoľko na pôvodných dverách už 
nefungovalo ani zamykanie.
Okrem okien a dverí sa menili aj klampiarske prvky na streche budovy, vyspravili sa omietky a v zmysle projektu sa vymaľuje aj fasáda kultúrneho domu, 
nakoľko zatiaľ sa maľovalo iba vnútro domu a to bola jediná výčitka monitorovacieho výboru pri kontrole na mieste.

Námestie v Pruskom už prešlo úspešnou kompletnou rekonštrukciou. Na základe výzvy MAS Vršatec sa obec rozhodla doplniť plochu ešte o fontánku, 
ktorá by dotvorila celkový efektívny dojem námestia a obce ako takej. Fontánka sa umiestnila do existujúcej spevnenej plochy pred kostol sv. Petra a Pavla 
priamo v strede námestia. Fontánka sa napojila na existujúcu vodomernú prípojku, ktorá sa nachádzala vo vodomernej šachte.  
Fontánka má rozmer 2x2 metre s hĺbkou 0,5 m a je štvorcového tvaru. Na vrchu má umiestnený vrchný rošt, ktorý slúži na zachytávanie vonkajších hrubých 
nečistôt. V diagonále fontány sa umiestnili 3 čerpadlá so vstrekmi, ktoré striekajú do výšky až 1 metra. Zaujímavosťou a oživením fontánky je umiestnenie 
LED-diód osvietenia, ktoré umožňuje vytvoriť až 240 farebných odtieňov a pritom má veľmi malý príkon. Takéto svetlá sa nainštalovali 3. 
Fontánka má veľký úspech. MAS Vršatec pri monitoringu zhodnotila naozaj hospodárny prístup a výrazné oživenie, teda pridanú hodnotu projektu. 

Číslo výzvy 17.
Výška schváleného finančného príspevku 16 299,00 Eur
Výška spolufinancovania 10%

Číslo výzvy 16.
Výška schváleného finančného príspevku 7 109,5 Eur
Výška spolufinancovania 5,14 %

3
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stav pred
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stav po / farebné trysky
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XXII. OBEC SEDMEROVEC  
Revitalizácia vstupu na cintorín 

XXIII. OBEC DOLNÁ SÚČA  
Trhové miesto 

Číslo výzvy 16.
Výška schváleného finančného príspevku 18 810,09 Eur
Výška spolufinancovania 9,33 %

Číslo výzvy 17.
Výška schváleného finančného príspevku 17 007,12 Eur
Výška spolufinancovania 10,97 %
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Pôvodný stav vstupu na cintorín predstavoval vlastne ohradený cintorín, kde boli umiestnené tri veľmi staré hroby, cez ktoré prechádzala cestička až k 
využívanej časti cintorína a teda celá predná časť cintorína bola viacmenej nevyužitá. Starosta sa preto rozhodol požiadať pozostalých o súhlas k presunu 
hrobov v prednej časti cintorína do zadnej a túto využiť ako upravené verejné priestranstvo, ktoré sa tak stalo jedinou oddychovou časťou v tejto peknej, 
upravenej obci. 
Vstup na plochu a teda aj na cintorín sa posunul hlbšie do objektu. Na základe toho vznikla odstavná plocha. Stredom priestranstva sa položila zámková 
dlažba a okolie sa upravilo zeleňou, ktorú tvoria stromy a kry. Na plochu sa umiestnili tri lavičky s operadlom na sedenie. Taktiež sa umiestnil kôš. Pred 
vchodom na cintorín sa umiestnila informačná tabuľa. Celá plocha priestranstva sa oddelila vkusným plotom. Na začiatku plochu sa tiež posunuli zberné 
nádoby. Monitorovací výbor navrhol ich premiestnenie ešte hlbšie k okraju, aby boli viditeľné čo najmenej.
Pred vchodom na cintorín sa premiestnil kríž, ktorý sa zreštauroval. Jedná sa o pamiatku, ku ktorej majú obyvatelia naozaj pozitívny vzťah. Tento kríž dotvorí 
celkový estetický dojem z celej plochy.

Hlavnou myšlienkou vytvorenia tržnice v Dolnej Súči bolo udržať trhový predaj, ale tiež vytvoriť kvalitné podmienky na prilákanie ďalších predajcov. MAS 
Vršatec sa snaží, aby vzrástli možnosti predaja tradičných kvalitných výrobkov a preto vytvorenie tržnice v Dolnej Súči považuje za nesmierne užitočné.
Tržnica sa osadila na spevnenú plochu v centre obce vedľa už existujúceho obchodu. Umiestnilo sa sem 6 drevených stánkov hnedej farby so sedlovou 
strechou. Predná strana je otvorená a bude vybavená predajným pultom. Stánky sa dajú voľne presúvať. Ďalším veľkým plusom projektu je umiestnenie 
elektrických zásuviek – kvôli prípadnému osvetleniu, chladiacich boxov alebo iných potrieb predajcov. Obec sa rozhodla využívať stánky najviac ako sa dá 
a plánuje oživiť jarmočné aktivity, aby sa tak tržnica využila na maximum.
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VYTVORENIE BEŽKÁRSKEJ TRATE

RAŇAJKY SO STAROSTAMI

V predchádzajúcom čísle sme Vám priniesli informáciu, že MAS Vršatec získala finančné prostriedky z nadácie Pontis, z nadačného fondu Telekom na 
realizáciu bežkárskej trate. Predmetom projektu bolo vyznačenie bežkárskej trate pre širokú verejnosť v bezprostrednej blízkosti obľúbenej lokality 
Gazdovstva Uhliská. Dnes sa už môžeme traťou pýšiť. Na jej začiatku je umiestnená informačná tabuľa s vyznačením celej trate. Súčasťou projektu je aj tlač 
máp, ktoré sú k dispozícii pre všetkých záujemcov. Tento rok sa trať ešte nepodarilo využiť, nakoľko nám neprialo počasie a netešili sme sa zo snehu. Veríme 
však, že tohtoročná sezóna bude priaznivá, nakoľko v súčasnosti sa bežky v zimných mesiacoch stávajú obľúbeným športom nielen pre svoju nenáročnosť, 
ale taktiež pre skvelú formu pobytu na čerstvom vzduchu. 

Dňa 28.03.2014 sa na obecnom úrade v 
Kameničanoch konalo raňajšie pracovné 
stretnutie starostov MAS Vršatec. Stretnutie 
otvoril predseda MAS Ing. Juraj Ondračka svojim 
príhovorom, v ktorom prítomných privítal. 
Následne odovzdal slovo manažérke MAS Petre 
Šupákovej, ktorá bola facilitátorkou stretnutia. Po 
úvodných slovách pristúpila k svojej prezentácii s 
názvom „Hodnotenie a prínosy PRV 2007-2013 v 
rámci os 4 LEADER“, ktorá tvorila súčasť prvého 
bodu programu. Vo svojej prezentácii hodnotila 
Program rozvoja vidieka 2007-2013 v rámci os 4 
LEADER a charakterizovala jeho prínosy. Uviedla, 

že hlavným prínosom LEADERa je zlepšovanie 
služieb a obnova obcí vo vidieckych oblastiach, 
najmä zlepšenie drobnej infraštruktúry a prístupu 
k miestnym základným službám. Ďalej povedala, 
že hlavnou prioritou osi 3 bol rozvoj miestnej 
infraštruktúry a ľudského kapitálu vo vidieckych 
oblastiach, vytváranie pracovných príležitostí na 
vidieku, diverzifikácia hospodárstva, podpora 
vzdelávacích aktivít, zlepšenie kvality života vo 
vidieckych oblastiach. Po skončení prezentácie 
nastal priestor na otázky. Následne manažérka 
MAS pristúpila k flipchartu a účastníkov sa 
pýtala na silné, slabé stránky, príležitosti a 

ohrozenia v rámci os 4 LEADER. Po tejto analýze 
sa konala diskusia. Ďalším bodom programu 
bolo hodnotenie implementácie ISRÚ MAS 
Vršatec a otázky o príprave ISRÚ do ďalšieho 
programového obdobia. Starostov zaujímal 
proces výberu MAS, proces prípravy stratégie 
a možnosti v novom programovom období. 
Manažérka MAS charakterizovala stratégiu, jej 
obsah a implementáciu. Vysvetlila možnosti 
v ďalšom programovom období. Následne 
nastal priestor na diskusiu.  V rámci hodnotenia 
výstupov môžeme konštatovať, že stretnutie 
malo prínos pre všetky zúčastnené strany.
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Štart bežkárskej trate s mapou

Strenutie so starostami
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PRIPRAVUJEME SA NA
Nové programové obdobie
Na začiatku roka 2014 sme sa preklenuli do 
nového programového obdobia pre čerpanie 
nenávratných finančných prostriedkov z 
viacerých operačných programov Európskej 
únie. Financovanie prešlo od minulého obdobia 
niekoľkými zmenami. Povinnosťou pre každú 
obec v Slovenskej republike je disponovať 
strategickým dokumentom s názvom Program 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja, aktuálne 
pre roky 2014 – 2020. Strategické dokumenty 
pre obce a mestá nášho mikroregiónu bude 
počas celého roka 2014 vypracovávať kancelária 
MAS Vršatec spoločne s mestskými a obecnými 
zastupiteľstvami a pomocou stretnutí so 
zástupcami z radu občanov a podnikateľského 
sektora. 
V súčasnej dobe sme rozbehli prvé kolo 
stretnutí s poslancami obecných zastupiteľstiev a 
starostami obcí. Delegáciu z MAS Vršatec doteraz 
privítali v obciach Sedmerovec, Hrabovka, 

Bolešov, Borčice, Kameničany, Tuchyňa, Dulov, 
Mikušovce, Bohunice a Krivoklát. Stretnutia v 
ďalších obciach sú naplánované do konca júna 
2014. Diskusie prebiehajú na tému zrealizovaných 
a nezrealizovaných cieľov a projektov z 
predchádzajúceho obdobia. Vo všeobecnosti 
môžeme konštatovať, že rozvoj obcí v našom 
mikroregióne je správne naštartovaný, obce 
dodnes využili mnohé výzvy, aby zlepšili úroveň 
života svojich obyvateľov. Samozrejme, nie 
všetko sa dá urobiť hneď, preto veríme, že v 
nasledujúcom období budú obce, občania aj 
podnikatelia minimálne rovnako aktívni a že im 
bude záležať na ďalšom zveľaďovaní ich okolia, 
aby sa stalo tým najlepším miestom pre život.
Výstupom z týchto stretnutí je dotazník pre 
občanov, šitý na každú obec zvlášť. Vyjadrením 
svojho názoru v dotazníku môžete aspoň 
takouto mierou pomôcť pri vypracovávaní 
strategických dokumentov. Na Vaše názory o 

možnom smerovaní a vývoji života vo Vašej obci 
sú, samozrejme, zvedaví aj poslanci obecných 
či mestských zastupiteľstiev. Preto, pokiaľ Vám 
záleží, v akej obci žijete vy, vaše deti a príbuzní, 
apelujeme na Vás aby ste dotazníky neignorovali 
a podľa pokynov ich vyplnené odovzdali na 
obecných úradoch. Nezaberie Vám to viac ako 
sedem minút a zásadne to ovplyvní smerovanie 
obce v najbližších siedmich rokoch! 
Po prvom kole stretnutí s obcami bude 
prebiehať niekoľko ďalších stretnutí s občanmi 
a podnikateľmi pochádzajúcimi alebo 
podnikajúcimi na území MAS Vršatec. Týmto Vás 
srdečne pozývame na stretnutie, príďte vyjadriť 
svoj názor o smerovaní Vašej obce. Radi privítame 
nové konštruktívne nápady, ktorými môžete aj vy 
prispieť. Všetky potrebné bližšie informácie Vám 
poskytnú pracovníčky kancelárie MAS Vršatec.
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Manažérka MAS na stretnutí v obci BorčicePríprava strategických dokumentov

Na čo sa môžete tešiť ďalej?
• Vyhliadková veža v Trenčianskej Závade
• Outdoorové fitness v Nemšovej, Ilave a 

Hornej Súči
• Voskové figuríny v životnej veľkosti a 

putovná výstavba
• Výroba tradičných krojov územia MAS 

pre všetkých
• Vytvorenie regionálnej internetovej 

televízie
• Kniha povestí spod Vršatca s kresbami 

našich žiakov
• Magnetky z nášho územia s kresbami 

našich žiakov
• MAS Vršatec v objektíve III.

• Letné kiná

• Vytvorenie nových ubytovacích 
jednotiek

• Realizácie projektov od obcí – Skalka 
nad Váhom, Mikušovce, Kameničany, 

Ilava, Horná Súča, Slavnica, Zamarovce, 
Borčice, Bolešov, Pruské, Horné Srnie

• Geocaching
• Turistický pochod náučným chodníkom 

sv. Huberta
• Ďalšie divadelné vystúpenia

• Brigády na hrade Vršatec
• Semináre a školenia o predaji z dvora a 

podpore miestnej ekonomiky

A mnoho ďalšieho!
Robíte si program na leto a neviete, kam na území MAS Vršatec by ste mali zájsť? Aké miesta navštíviť? Akú 

cyklotrasu si zvoliť? Kde sa najesť či ubytovať? Portál www.turista.masvrsatec.sk je tu pre Vás!
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PROJEKT SPOLUPRÁCE
Národné rozprávky a povesti
Poklady národnej identity a tradícií
Od januára 2014 realizuje MAS Vršatec 5 
projektov spolupráce. V nasledujúcich riadkoch 
by sme Vám radi predstavili projekt zameraný 
na divadlá a média. Ide o projekt nadnárodnej 
spolupráce, ktorý realizujeme v spolupráci s 
MAS Šumperský venkov, MAS Horní Pomoraví 
a MAS Královská stezka. Činnosti projektu sú 
rozdelené na viac častí. Prvá časť predstavuje 
súčasť podpory kultúry na území, pričom ide o 
spoluprácu s divadelnými súbormi. Do projektu 
sa zapojili súbory: DS Hugo – Pruské, DS Masky 
– Ilava, DS Leua – Ilava, DS Giovanni – Dolná 
Súča a DS Po lopate – Horná Súča. V rámci 
tejto časti projektu ide o nacvičenie divadelných 
hier, ktoré uchovávajú bohatstvo slovenskej 
histórie a súčasnosti. Všetky nacvičené hry sa 
dotýkajú slovenského kultúrneho bohatstva, 
pričom žáner je ľubovoľný. Postupne sa 
jednotlivé predstavenia odohrávajú na území 
MAS Vršatec. DS Hugo vystupuje s hrou, ktorá 
má názov „Prekvapenie“. Ide o predstavenie, 
ktoré vťahuje diváka do kolotoča zvratov, 
nečakaných udalostí, mafiánskych praktík 
a nehanebne veľkej kopy peňazí. Ich sila 
privádza ľudí ku skorumpovateľnosti, prebúdza 
nenásytnosť, kazí ľudský charakter aj zdravý 

rozum. Hra patrí do rodu tzv. bláznivých komédií 
plných náhlych zvratov a hyperbolizácie, kde 
hnacím motorom zápletky sú zámeny osôb 
a nedorozumenia. Ani samotný divák netuší, 
čo všetko môže spôsobiť napríklad plný kufrík 
peňazí. DS  Masky uviedol hru s názvom „Som 
stále tu a som živý“. Hra predstavuje smiešno-
vážnu komédiu o slovenskom vynálezcovi a 
konštruktérovi Štefanovi Baničovi, ktorému 
patentovali vynález prvého padáka až v Amerike. 
Súbor Leua sa predstaví s hrou „Aj anjeli to 
majú ťažké“, pričom vtiahne deti i dospelých 
divákov do prostredia dediny, kde sa odohráva 
príbeh Terezky a jej rodiny. Hra pravdivým a 
citlivým spôsobom pranieruje alkoholizmu a 
pomenúva túžby detí po šťastnej rodine. DS 
Giovanni odohral historickú komédiu s názvom 
„Pomsta porazených“. Prostredníctvom hry sa 
dá na smutnú dobu pozerať veselými očami, 
zároveň zažiť romantiku zašlých dní a zabaviť 
sa. Predstavenie oprašuje dávne časy rytierov. 
Súbor Po lopate vystúpil s hrou, ktorá nesie 
názov „Spolok piatich P alebo troška poézie 
nikoho nezabilo“. Ide o komédiu, kde sa hlavní 
hrdinovia pohybujú v oblasti priemyslu, obchodu 
a kultúry. Súčasťou tejto časti projektu je nákup 

kulís, kostýmov, rekvizít, skladacieho pódia a 
krytého veľkoplošného stanu. Zároveň boli pre 
súbory graficky spracované a vytlačené brožúrky, 
bulletiny a plagáty k jednotlivým predstaveniam. 
Ďalšia časť projektu má názov regionálni reportéri 
a vytvorenie regionálnej internetovej televízie, 
pričom zahŕňa usporiadanie mediálneho 
workshopu a tvorbu internetovej televízie. V 
rámci workshopu prebehnú školiace cvičenia a 
prednášky od lektorov pôsobiacich v médiách. 
Reportéri sa naučia pracovať s kamerou, strihať 
video a pracovať s príslušným softwarom. 
Následne bude výstupom každého workshopu 
výjazd na podujatie v členskej obci, zostrihanie 
a spracovanie reportáže. Budú rozdelení do 
dvojíc, pri výjazdoch na miesto po vyškolení 
bude jeden z dvojice obsluhovať kameru a druhý 
moderovať. Na internetovej stránke MAS Vršatec 
sa vytvorí sekcia internetového vysielanie, kde sa 
spracované video nahrá. Zámerom aktivity je, aby 
sa takto pravidelne informovalo a propagovalo 
o najväčšom počte tých najzaujímavejších 
regionálnych aktivitách a podujatiach. Súčasťou 
tejto časti je nákup kvalitnej HD kamery a 
vycestovanie do Českej republiky na divadelný 
festival. 
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Divadelné predstavenie DS Giovanni v Dulove

Divadelné predstavenie DS MASKY v Dolnej Súči
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REGION TOUR EXPO
V dňoch 16. až 18. mája 2014 sa v Trenčíne na 
výstavisku Expo center sa konal 3. ročník výstavy 
cestovného ruchu regiónov s názvom „REGION 
TOUR EXPO“, ktorý sa konal pod záštitou 
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja SR a Lívie Klausovej, veľvyslankyne Českej 
republiky na Slovensku. Výstavy sa zúčastnila aj 
MAS Vršatec. V našom propagačnom stánku 
mohli návštevníci nájsť mapy územia, Spravodaj, 
sprievodcu regiónom, pohľadnice obcí, 
propagačné materiály našich členov. Taktiež boli 
pripravené ochutnávky tradičných produktov a 
špecialít od miestnych výrobcov. Touto cestou by 
sme sa chceli poďakovať spoločnostiam: Tradičná 
pekáreň Horná Súča, Púchovský mäsopriemysel, 
Agrosúča, Gazdovstvo Uhliská, Tlačiareň J+K.  

MAS Vršatec má záujem informovať nielen 
svojich členov, ale aj širokú verejnosť o 
možnostiach čerpania v novom programovom 
období, preto zorganizovala seminár zameraný 
práve na túto problematiku.  Konal sa dňa 7. 
mája 2014 v turisticko-informačnom centre v 
obci Pruské s názvom „Vyhodnotenie súčasného 
programového obdobia a možnosti čerpania 
pre konečných prijímateľov v súčasnosti a v 
novom programovom období“. Seminára sa 
zúčastnili na základe pozvánky členovia MAS 
Vršatec, podnikatelia z územia a ďalší aktéri 
rozvoja vidieka. V úvode stretnutia vystúpil 
starosta obce Pruské MUDr. Viliam Cíbik, 
PhD., ktorý privítal prítomných vo svojej obci. 
Ďalej poďakoval manažérke MAS Vršatec 
Petre Šupákovej za zorganizovanie seminára 
a uviedol, že mal veľký záujem o informácie o 
vyhodnotení súčasného programového obdobia 

SEMINÁR
„Vyhodnotenie súčasného programového obdobia 
a možnosti čerpania pre konečných prijímateľov v 
súčasnosti a v novom programovom období“

a taktiež o informácie o novom programovom 
období a možnostiach čerpania. Seminár otvoril 
predseda MAS Ing. Juraj Ondračka, ktorý stručne 
charakterizoval jeho priebeh. Prezentáciu viedla 
manažérka Petra Šupáková. V úvode vyhodnotila 
súčasné programové obdobie a porovnala ho 
s novým programovým obdobím. Následne 
vysvetlila prehľad operačných programov v 
novom programovom období, uviedla, že 
počet programov sa mení na 6, pričom pôjde 
o nasledovné OP: Výskum a inovácie, Kvalita 
životného prostredia, Integrovaná infraštruktúra, 
IROP, Ľudské zdroje, zamestnanosť a inklúzia, 
Efektívna verejná správa. Taktiež charakterizovala, 
z akých zdrojov budú financované MAS v 
období 2014-2020 a predstavila zmeny, ktoré 
sa budú miestnych akčných skupín týkať. V 
prvom rade pôjde o podporu podnikateľského 
sektora, nakoľko sa v predchádzajúcom období 

podporovali vo väčšej miere obce, čo bolo zle 
nastavené. Uviedla, že miestnych akčných skupín 
by malo vzniknúť približne 50, pričom bude 
nastavené diferencované financovanie. Dodala, 
že činnosti v stratégii budú rozšírené a budú 
sa môcť robiť integrované projekty. V ďalšej 
časti charakterizovala zmeny v PRV. Následne 
účastníkom vysvetlila charakteristiku operačných 
programov: Kvalita životného prostredia, IROP, 
Ľudské zdroje, zamestnanosť a inklúzia. Pre 
jednotlivé skupiny konečných prijímateľov 
uviedla, v ktorých osiach a prioritách môžu 
žiadať o nenávratný finančný príspevok. V závere 
prezentácie sa manažérka MAS poďakovala za 
pozornosť. Po skončení prezentácie predseda 
MAS Vršatec otvoril diskusiu, v ktorej nastal 
priestor pre otázky účastníkov. 
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Seminár o novom programovom období
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Povesti spod Vršatca 
Klenoty nášho územia

X. Čertov krpec

XI. Zlatá kačica

Na okraji starej lúky, čo je pod horou pri Kobulinci a oddávna patrila Prekopovcom, spal bača Juraj a sníval sa mu živý sen. Vlani tu na tejto zemi vysušil 
voňavé seno a pohádzal do kôp. Večerom sa vracal do dediny, aby včas ráno, ešte skôr ako poženie dedinské ovce, sa znovu vrátil na Starú, ako volal 
túto zem, a pohrabal zbytok lúky. Veľmi bol prekvapený, keď väčšia časť sena bola rozhádzaná skoro po celej lúke. Hromžil na naničhodníka, ktorý mu 
urobil takúto zbytočnú prácu. Postavil sa rozkročmo na kraji lúky a lamentoval: „Už druhé ráno som tu, aby som dorobil robotu a znova je najväčšia 
kopa zo včerajška rozhádzaná po celej lúke. Ja toho odvážlivca prichytím. A až sa mi dostane do rúk, poriadne ho potrescem. Posledný raz to tu teraz 
hrabem. Cez deň sa budem dívať hen z Podsedlia od ovečiek, či to niekto rozhadzuje. A ak cez deň nie, večer si ho tu počkám. Tak ako bača Juraj ráno 
povedal, večer aj urobil. Prišiel nocovať na lúku. Schoval sa do najväčšej kopy, kde si prichystal i čagan a čakal. Asi o polnoci, keď sa mesiac vykotúľal 
spoza vrchov, zbadal bača Juraj akéhosi mládenca, čo sa k nemu približoval. Mládenec držal čosi v rukách a šil. Až ked prišiel bližšie, videl, že je to čert, 
šije krpce a rozpráva: 
„Sadnem si tuto na najvyššiu kopu na jej vrch, aby som dobre videl pri šití.“ Ba dokonca spieval: „Svic měsičku, lebo zgas, ušijem si krpce zas, budú v 
pekle hôdky, ušijem si bôtky.“ 
Veselil sa, ako mu pri spievaní ide dobre robota. „Tento jeden hotový krpec si už obujem a trocha si povyskakujem.“ Malý mužíček veľmi šikovne a 
obratne začal skákať po nahrabanej kope sena a pritom ju rozhadzovať po celej lúke. Nielen nohy mu vrtko poskakovali, ale ani ústa sa nezastavili: 
„Ach, ako mi sedí. Jedným kopnutím dokážem hodiť kus sena až na koniec lúky! Nechám si ešte kopu aj pre druhý krpec.“ 
Sadol si na druhú kopu a začal šiť krpec. Bača Juraj sa nevedel vynadívať. Taký malý čert a koľko škody narobí. Pomaly sa potichu približoval ku kope. 
Čert, ktorý si zasa začal spievať, ho nezbadal. „Tak to ty mi tu rozhaduješ moje kopy, počkaj, ja ťa odnaučím, tuto týmto čaganom. Tu máš, ty čertovská 
potvora jedna!“ 
Starý bača sa obratne zaháňal čaganom a vždy trafil presne. „Jaj, moja hlava! Mesiačik, prečo si ma udrel? A ja som ti spieval.“ Čert nevedel, odkiaľ 
prichádzajú údery, a tak sa hneval na mesiačik. Ale ako sa chcel ešte raz pozrieť hore k nebu, dostal ďalší úder. Nečakal viac a v jednom obutom krpci 
začal utekať z kopy sena preč. Už nikdy sa nevrátil. Zostal po ňom ten druhý krpec, podľa ktorého začali Červenokamenčania šiť krpce celej dedine, 
ba aj širokému okoliu.

Spracované podľa knihy Povesti o Červenokamenských skalách od Anny Martišovej

Lúka, ktorej už aj jej názov Veliká hovorí, že kedysi bola veľká, je dnes už skoro celá zarastená stromami a kríkmi. Táto lúka sa kaskádovito tiahne do 
neba. Stráň aj dnes končí až pod Zvonovou, odkiaľ občas zavanie studený vzduch do doliny. Hora Zvonová, vlastne druhý najväčší vrch Červeného 
Kameňa, skrýva v sebe nejednu jaskyňu. Tá najznámejšia je ľadová. Ale sú tam aj iné a v jednej takejto jaskyni žila stará žena, o ktorej sa hovorilo, že je 
to baba – čarodejnica. A ako všetky osamotené ženy aj táto sa rozprávala sama so sebou: 
„Ach, ako ma bolia ruky. Od skorého rána miešam v tomto veľkom kotli korene z bylín. Musím ich dovariť, aby som mala lekvár čo najsôr hotový. 
Ponatieram ním všetky prahy do maštalí, nasadá si naň všelijaká háveď a znemožní  vstup do maštale. Musím sa poponáhľať, aby ma pri varení nikto 
nevidel. Včera som začula, ako sa richtár aj s farárom dohovárali, že by ma mali navštíviť. Vraj za všetko nešťastie a trápenie v dedine môžem len ja. Ha, 
ha, vlastne majú pravdu, ale tak im treba. Čo to tu smrdí? Niekto sa pred mojou jaskyňou oháňa kadidlom?“ 
Veru tak, pred jaskyňou stáli dvaja muži. Kňaza Abuda a richtára Bartoša vyslala dedina. Títo dvaja odvážlivci tu teraz stoja a chystajú si pripravenú reč. 
Prvý začal kňaz Abuda: 
„Bože, ochraňuj nás od všetkého zlého, zbav zla aj tento príbytok, aj všetko, čo v ňom prebýva. Otče náš, ktorý si na nebesiach...“
Baba – čarodejnica začala rozoznávať hlas a vyšla pred jaskyňu. Osopila sa na ustrašených mužov: „Kde ste sa tu nabrali? A čo tu vyvádzate s tým 
kadidlom? Čo ma chcete vyúdiť?“ 
Kňaz sa potichu modlil ďalej, a tak sa slova ujal richtár Bartoš: 
„My sme za tebou prišli s prosbou, aby si dedinčanom dala pokoj.“ 
„Čo? Aký pokoj? Čo za pokoj? Vy mi dajte pokoj! A neotravujte, mám robotu.“
„Dedinčania ťa obviňujú, že si kravám počarila, aby nedávali mlieko, kozy a ovce si odlákala na skaliská Babiek a nechala spadnúť do priepastí, gazdom 
na poli, kde malo rásť najkrajšie žito, nasiala semená kúkoľa a všelijakej buriny.“
„No a čo, to sú také normálne veci, čo my čarodejnice bežne robievame. Preto ste sa nemuseli trepať až sem. Practe sa kade ľahšie!“
Kňaz Abuda sa prestal modliť a prehovoril:
„My sme prišli vyhnať zlo z tejto jaskyne a chceme spoločne prosiť boha, aby zmenil tvoju dušu.“
„O moju dušu sa vy nestarajte. Radšej sa snažte, aby ste mali v zvončeku, čo v nedeľu vyberáte na omši, aj dajaký zlatý peniaz, nielen tie medené šestáky, 
tých už mám dosť. Ja potrebujem zlato.“
„Tak to si ty chodila do kostolného mešteka vyberať peniaze a ja som obviňoval nevinných miništrantov. Deťúrence moje, odpustite mi! Bože, zmiluj 
sa nado mnou!“ 
Vtedy sa pridal aj richtár:
„A istotne si to bola ty, kto vykrádal nášmu pánovi grófovi pokladnicu a zlaté šperky. A on posadil do žalára nevinné slúžky a sluhov.“
„Áno, chcela by som si zo zlata urobiť zlatý koč, aby som nemusela chodiť pešo. Alebo mať tak aspoň zlaté krídla a zaletieť si do dediny do rybníka a 
nabrať si rýb, koľko chcem.“
Vtedy niekde veľmi blízko silno zahrmelo. Pred očami kňaza a richtára sa zrazu stará čarodejnica premenila na zlatú kačicu, ako trest za svoju zlobu a 
nenásytnosť. Odvtedy Zlatá kačica smutne sedávala na malom jazierku a žalostne plakávala. Ľudia, čo chodili okolo, nepoľutovali ju, ba mnohí hodili 
do nej kameňom. Len malý pastierik Adam chodieval k jazierku, zabával sa s ňou a milo sa jej prihováral:
„Dobrý deň, Zlatá kačička. Prišiel som ťa zasa pozrieť. Ovečky sa mi pasú na druhom konci a psík Harino dáva na ne pozor. Chodím tu už od začiatku 
mája a ty si stále smutná. Vieš, ľudia ti nemôžu zabudnúť, čo všetko si im vyviedla. Dokonca aj môj otec ťa stále len v zlom spomína. Vraj si mu skántrila 
veľa najkrajších ovečiek. Ale ja viem, že ty to teraz ľutuješ. Aj keď mi neodpovedáš, viem, ako ma máš rada. Vždy sa so mnou hráš na tejto studenej 
vodičke. Aha, aj teraz ma už čaká jedno z tvojich zlatých pierok, aby sme si ho mohli spoločne posúvať po jazierku. Keď budem veľký, postavím za tie 
pierka v dedine dom pre mojich rodičov a kúpim vlastné ovečky. Ach, ovečky, už som na ne zasa zabudol. Musím utekať. Dovidenia, Zlatá kačička! A 
ďakujem za zlaté pierko!“
Zlatá kačica bola šťastná, že sa našiel aspoň jeden človek, čo ju poľutoval. Aby odmenila malého pastierika, darovala mu jedno zlaté pierko vždy, keď 
od nej odchádzal.

Spracované podľa knihy Povesti o Červenokamenských skalách od Anny Martišovej
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SKALKA NAD VÁHOM

Samosprávny kraj: Trenčiansky 
Okres: Trenčín

Počet obyvateľov: 1148
Rozloha: 868 ha

Prvá písomná zmienka: r. 1208

Aký je Váš vzťah k MAS Vršatec? 
S odstupom času veľmi dobrý, ale v prvom 
momente som netušil, o čom to celé bude, 
pretože sme mali zlé skúsenosti so spájaním obcí 
a s riešením podobných problematík, takže som 
zo začiatku pokladal aj toto zoskupenie za niečo 
negatívne. Bral som tom na ľahkú váhu, ale keď 
som videl, ako sa všetko krásne a plynule rozvíja 
a napreduje, tak sme sa aj my ako obec začali 
zapájať. Ale ako hovorím v začiatkoch to tak 
nebolo a hlavne sa dalo veľa vybudovať, veď na 
každú obec bola možnosť čerpať na obnovu a 
rekonštrukciu budov, parkov sumu vo výške do 
80 tis €.  Našej obci boli poskytnuté prostriedky 
z MAS medzi prvými obcami vo výške 62 tis. 
€, na rekonštrukciu verejného priestranstva 
a výstavbu detského ihriska, ale toto bolo 
poslancami OcZ zamietnuté. To ma mrzí, lebo 
možnosti neprichádzajú každý deň. Je na našich 
obyvateľoch, ako to do budúcnosti posúdia.

Je niečo, čo sa Vám na MASke nepáči?
Nemám nejaký zlý názor na MAS. Možno jedine 
sa mi zdá trošku nepraktické, že sídlo je na 
okraji celej MASky, ale nám ako obci to nevadí, 
nakoľko máme k Vám blízko a taktiež je to dobré 
pre predsedu, ktorý má všetko po ruke. Ja len 
držím palce, aby všetky aktivity, ktoré má MASka 
naplánované, vyšli, aby sa jej darilo aj v ďalšom 
období takto napredovať, pretože si myslím, že 
sa každému otvorili oči, čo všetko sa dá v regióne 
urobiť. MAS čaká ťažké obdobie, musí vytvoriť 
stratégiu na ďalšie plánovacie obdobie do roku 
2020 a možno bude zápasiť aj s menším balíkom 
financií pre región zo zdrojov EÚ, ŠR i vlastných 
zdrojov.

Ktorá z aktivít MAS sa Vám páčila najviac a 
prečo?
Vo mne stále rezonuje letné kino, ktoré bolo 
napríklad aj v našej obci. Malo u nás neuveriteľne 
veľký úspech a myslím si, že aj všade inde. Ja 
osobne by som chcel obnoviť túto tradíciu. 
Dúfam, že sa nám to podarí či už cez MAS 
ku, alebo v rámci vlastných zdrojov. Ale aj 

Obec Skalka nad Váhom vznikla v r. 1974 zlúčením pôvodných obcí Skala, Skalská 
Nová Ves a Újazd. Z archeologických nálezov je však zrejmé, že územie obce 
bolo osídlené od neskorej doby kamennej (okolo roku 2800 pred Kr.), v staršej a 
mladšej dobe bronzovej, v staršej a neskoršej dobe železnej až do staršej doby 
rímskej. V katastri obce sa našlo žiarové pohrebisko lužickej kultúry. Stred obce 
leží v nadmorskej výške 233 m. Tri katastrálne územia (Skala, Skalská Nová Ves 
a Újazd) majú celkovú rozlohu 867 ha. Územím obce preteká rieka Váh a potok 
Súčanka. Z juhovýchodnej strany obec ohraničuje horský masív Skalky, ktorý je 
súčasťou bradlového pásma Bielych Karpát.

fotografická súťaž má svoje čaro. Je krásne 
pozerať sa na fotografie počas vernisáže, 
hodnotiť, rozprávať sa s kolegami o krásach na 
území našej MAS Vršatec, je tu krásna príroda. 
Veľmi sa mi páčila aj aktivita MAS  pri upratovaní 
a obnove hradu Vršatec i rôzne aktivity v rámci 
zlepšenia životného prostredia prenášaním 
zodpovednosti na školy.

Čo by ste MASke odporučili? 
Nemám čo vytýkať, ja mám len dobré skúsenosti. 
Ťažká otázka, pretože nie je ľahké hľadať niečo 
zlé v dobrom. Je to môj pohľad na vec. A ešte 
k tomu všetkému ste v MASke veľmi ochotný a 
profesionálny  kolektív.  

Pozorujete zmeny v regióne tým, že tu 
pôsobí MAS?
Pozorujem. Upravili sa verejné budovy, 
zrekonštruovali a vybudovali sa komunikácie, 
cesty, chodníky. Osobne som tam nebol, ale 
ľudia veľmi chvália cyklotrasu z Nemšovej do 
Horného Srnia. Región sa zviditeľňuje tým, že 
nás prezentujete na výstavách, dostáva sa do 
popredia a do povedomia. Prezentuje sa takto 
každá jedna obec. Ľudia radi čítajú napríklad 
aj tento spravodaj. Takisto nám pomáha aj to, 
že sa nadviazala spolupráca formou projektov 
spolupráce. 

Ako dlho ste starostom obce?
4. volebné obdobie. Nikdy by som nebol 
povedal, že mi ľudia dajú dôveru. Mal som dobrý 
vzťah k športovcom, konkrétne k futbalistom, 
ktorých som trénoval. Vytvoril som partiu, ktorú 
bolo radosť trénovať. Ten ošiaľ pre voľbami 
zapríčinili práve tí chlapci, po pravde nečakal 
som to. Mal som spoľahlivých ľudí okolo seba, 
ktorí mi pomohli, myslím si že som sa dostal do 
povedomia obce aj svojou aktívnou činnosťou 
v oblasti športu, ale i vzťahu k obci a hlavne 
spoluobčanom. A že takto dlho? To je otázka 
pre občana našej obce či moja práca a hlavne čo 

sa týka predvolebných sľubov, či som ich aspoň 
čiastočne napĺňal. Ľudia, ktorí sa pozerajú a chcú 
vidieť, pociťujú vždy niečo nové. Priznám sa, že 
nie som so všetkým, čo robím vždy vnútorne 
presvedčený, že to je to najsprávnejšie, ale pre 
dobro veci, ktoré prinesú aktivity a pozitívne 
výsledky pre občana, sa oplatí aj obetovať sa, 
bojovať a vysvetľovať. 

Ste spokojný s fungovaním obce?
Nie celkom. Viem, čo by som chcel napraviť a čo 
urobiť. Zachovávam si chladnú hlavu a hľadám 
možnosti, ako sa dostať z toho najhoršieho, v 
poslednom (aktuálnom) volebnom období som v 
takom finančno-krízovom, ale i morálnom stave, 
čo zapríčinilo množstvo faktorov, ktoré nebudem 
rozvíjať. Priznávam, že sa mi neúradovalo a ani 
neúraduje ľahko. Vždy boli problémy, ale hľadali 
sa východiská ako ich čo najlepšie preklenúť. Od 
začiatku tohto volebného obdobia mi nebolo 
dopriate pochopenia, hľadalo sa to najhoršie 
u mňa a k tomu bola podriadená celá taktika 
poslancov. No i v týchto ťažkých chvíľach som 
našiel svojich zástancov, ktorí mi dodali silu, aby 
som preklenul tú už vyššie spomínanú krízu. 
Celkovo môžem hodnotiť, že za tie tri roky 
sa darí stabilizovať úrad a financie, aby sme 
neupadli do priepasti. Očakával by som aj väčšiu 
aktivitu od občanov zúčastňovať sa akcií, ktoré 
obec poriada, nedeliť sa na dobrých a zlých, 
na poctivých a zlodejov, je to fenomén dnešnej 
doby, bolo by to dobré zastaviť. Ale napriek 
spomínaným problémom som rád, že máme 
aj veľa pozitívnych vecí ako napr. vyťaženú MŠ, 
že nám veľmi dobre funguje ZŠ a Centrum 
sociálnych služieb,  spolupráca s JDS, spolupráca 
s Farským úradom a že funguje spolupráca s 
miestnymi podnikateľmi a združeniami.

Čím je Vaša obec výnimočná? 
Ťažko sa mi hovorí o tom, že tu máme úžasnú 
kultúrno – historickú pamiatku: kostol a kláštor, 
keďže sa nachádzajú v katastri Opatovej. Naši 
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Kláštor na Veľkej Skalke

Starosta obce Anton Horečný
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ľudia však vždy s radosťou chodili okolie týchto 
pamiatok upravovať a zveľaďovať. Každoročne 
sa konáva k týmto miestam počas sviatku svätcov 
Svorada a Benedikta púť. Výnimočnosť spočíva 
aj v krížovej ceste, ktorá vedie od Malej Skalky. 
Máme tu aspoň ako také služby a to poštu, 
obchod s potravinami, všeobecného lekára, ktorý 
ordinuje 1x v týždni, stomatologickú ambulanciu 
s dentálnou hygienou, manikúru a pedikúru, dve  
kaderníčky, kvetinárstvo, obchody s predajom 
cez internet - detské veci, máme tu kaviareň, bar 
i pohostinstvo a to všetko na 1 000 obyvateľov. 
Kedysi sme tu mali jeden z najkrajších futbalových 
štadiónov, tenisové antukové dvorce, no všetko 
to časom chátra a niečo už ani nefunguje. Stále 
tu máme súkromnú pálenicu, ktorá má svoj 
štandard a drží si svoju kvalitu aj v tejto veľkej 
konkurencií máme zrekonštruovaný kultúrny 
dom,  je  tu vybudované golfové odpalisko 
(cvičisko). Skalka nad Váhom je výnimočná 
aj svojimi sakrálnymi stavbami a to kaplnkou 
v Újazde nanovo zrekonštruovanou, ktorá je 
zasvätená sv. Anne. Ďalej je to kríž v Újazde, 
kde sa každoročne poriada svätá omša na 
povýšenie kríža, Kaplnka v Skalskej Novej Vsi, 
tiež zrekonštruovaná a  zasvätená sv. Trojici, 
farský kostol zasvätený sv. Imrichovi a kaplnka 
v Skale zasvätená Panne Márii Fatimskej, ktorá 
sa budovala aj za pomoci obecného úradu a 
občanov  našej obce.  Veľkou výhodou je blízka 
dostupnosť do krajského mesta Trenčín či už 
ľudia dochádzajú za kultúrou, za prácou, blízko je 
odtiaľto aj do Nemšovej. Som na našich občanov 
pyšný a hrdý, pretože veľa svojho času obetujú na 
pomoc a budovanie nielen týchto spomenutých 
miest ale i Malej i Veľkej Skalky, o ktorú sa starajú 
s veľkou chuťou, pretože tam nachádzajú svoj 
vnútorný pokoj a pokoru.

Aké sú Vaše plány v obci?
Dobudovať ešte infraštruktúru, zrekonštruovať 
chodníky, pripraviť pre podnikateľov určitý 
priemyselný park, kde by sa pre nich vybudovalo 
vhodné zázemie, možno v spolupráci s PD.  
Taktiež je mojim plánom rozvíjať individuálnu 
bytovú výstavbu. Následne vypracovať územný 
plán, čím sa stanovia podmienky výstavby a 
samozrejme chcel by som  dobudovať patrične 
k tomu aj služby pre obyvateľov. Hlavne 
dokončiť začaté a nedokončené akcie (chodník 
v Újazde), kanalizáciu, ale samozrejme je ešte 
toho veľa, čo by bolo treba dorobiť. Čo sa športu 
týka- dobudovať areál a zlepšiť podmienky 
pre športové aktivity v obci hlavne pre deti a 
mladých ľudí vybudovať v jednotlivých častiach 
obce aspoň menšie viacúčelové ihriská, ktoré by 

mali byť v dnešnej dobe samozrejmosťou, ale o 
chvíľu sa končí ďalšia etapa volebného obdobia, 
tak uvidíme. 

Povedzte nám o úspechoch v obci, resp. na 
čo ste najviac hrdí?
Podarilo sa nám postaviť bytový dom, kde sa 
nachádza 41 bytových jednotiek, vybudovali sme 
IBV pri bytovom dome, prebehla rekonštrukcia 
miestnych komunikácií Prúdy s kompletnými 
inžinierskymi sieťami. Hrdí sme aj na rekonštrukciu 
kultúrneho domu a následne aj na podujatia, 
ktoré sa v ňom postupne organizujú. Ďalej bol 
dobudovaný vodovod v časti Skala, Skalská 
Nová Ves a Újazd. V areáli školy máme krásne 
multifunkčné ihrisko. Vymenili sa okná na ZŠ s 
MŠ a CSS. Taktiež v týchto budovách prebehla 
plynofikácia kotolní, čo nesmierne prospelo k 
zlepšeniu životného prostredia v strede obce. A 
som hrdý na to, že obec Skalka nad Váhom je 
stále zaujímavejšia, krajšia a že každým rokom 
sa tu niečo veľké a pozitívne pre občanov udeje. 
Úspech hreje a človek môže byť na veci hrdý, 
no neúspech bolí, pretože sa nepodarilo to, čo 
bolo v pláne, lenže čo sa dá robiť, keď práve 
veciam neboli naklonené okolnosti, preto sa skôr 
zaoberám tým neúspechom, ten ma núti venovať 
sa tomu viac, aby sa to otočilo. Na úspech človek 
rýchlo zabúda, no veľmi dobre si pamätá na to, 
čo chýba a je nazývané neúspechom.   

Aké miesta by ste odporučili návštevníkom?
Ako som už spomínal, aj keď pamiatky nie sú 
v našom katastri, rozhodne ich odporúčam 
všetkým, ktorí prechádzajú územím MAS, 

NÁVŠTEVA Z MAS REGION HANÁ
Dňa 15. mája 2014 na územie MAS Vršatec 
pricestovali kolegovia z MAS Region Haná. 
Účelom ich cesty bola exkurzia po slovenských 
MAS. Sme veľmi radi, že sme ich mohli pohostiť aj 
na našom území a ukázať im krásny región spod 
Vršatca. V rámci programu sa konala prezentácia 
MAS Vršatec, kedy manažérka predstavila aktivity 
a zrealizované projekty. Takýmto spôsobom sa 
naši kolegovia mohli dozvedieť, aké podujatia 
organizujeme, aké vydávame propagačné 
materiály, čo sa nám podarilo v území 
zrekonštruovať, opraviť či vybudovať. Prezentácia 
prebehla v kaštieli v obci Bohunice, kde sa 
zároveň konala aj prehliadka Múzea regiónu 
Bielych Karpát. Z Bohuníc sa výprava presunula 
do obce Červený Kameň na ochutnávku syrov 
a mliečnych špecialít v spoločnosti Agrofarma. 
Po prednáške a ochutnávke sa vyrazilo do 

Trenčianskej Závady, kde sa konala prehliadka 
Gazdovstva Uhliská. Počas celej cesty si mohli 
účastníci pozrieť zrealizované projekty naprieč 
celým územím. Exkurzia končila v obci Horná 
Súča, kde návštevníkov privítal starosta obce a 
predseda MAS Vršatec. Viac fotografií nájdete na 
internetovej stránke alebo na facebooku. 

Návšteva z MAS Region Haná v 
Bohunickom kaštieli

Na gazdovstve Uhliská

sv. Benedikt

Malá Skalka

navštíviť. Ide o dva objekty - Veľká a Malá Skalka. 
Na Veľkej Skalke sa nachádza  kláštor a kostolík 
a na Malej Skalke kostol sv. Svorada a Benedikta 
a krížová cesta. Prejsť si ju rozhodne stojí zato. 
Taktiež odporúčam zúčastniť sa púte a sv. omše 
počas hodov, ktoré slávime na sviatok sv. Svorada 
a Benedikta. V období pred púťou sa konáva 
sympózium výtvarníkov a umelcov s názvom 
„Ora et ars“, milovníci umenia by si túto udalosť 
určite nemali nechať ujsť. Ak by mal niekto 
záujem v našej obci, v časti Újazd je golfové 
ihrisko – odpalisko.
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Aký je Váš vzťah k MAS Vršatec?
Pozitívny. Nikdy som negatívny vzťah ani nemala, 
bola som pri jej zrode, takže určite pozitívny. 

Myslíte si, že sa MASke darí plniť cieľ a 
hlavný účel, pre ktorý bola vytvorená?
Áno, určite. Obce, ktoré MASku nemajú, nám 
ju závidia, samozrejme v dobrom. Myslím si, že 
obce napríklad od Dulova vyššie, ktoré nie sú 
v žiadnej MAS, sú ochudobnené o takýto typ 
združenia, rovnako ako aj o aktivity, ktoré súvisia 
s jeho činnosťou. 

Čo sa Vám na MASke nepáči?
To sa nedá povedať, čo sa mi nepáči, pretože 
situácia, ktorá sa mi nepáči, nie je v kompetenciách  
MASky, ona to neovplyvní, ale je to skôr na 
ministerstve. Ide o to, že na jednej strane chcú 
od nás všetky potvrdenia a doklady veľmi rýchlo 
a pritom oni sami tam majú neúmerne dlhé 
čakacie doby. 

Ktorá z aktivít sa Vám páčila najviac a prečo?
Výzvy. (Úsmev) Samozrejme z jednoduchého 
dôvodu, obec mala z toho úžitok a dúfam, že 
ešte bude mať. (Úsmev) Čo sa týka aktivít pre 
verejnosť, tak letné kino bolo super. Páčila sa mi 
aj súťaž pre materské školy, aj naša škôlka z obce 
Slavnica sa zapojila, aj súťaž v čistení územia 
považujem za vynikajúcu. 

Ste spokojná s činnosťou kancelárie MAS?
Som spokojná, ja som sa nikdy nesťažovala. 
Myslím si, že by ste mali viac chodiť do terénu, 
viac by ste mali navštevovať obce. 

SLAVNICA

Samosprávny kraj: Trenčiansky 
Okres: Ilava

Počet obyvateľov: 838
Rozloha: 780,9 ha

Prvá písomná zmienka: r. 1279

Čo by ste MASke odporučili?
Raz do mesiaca navštíviť vybranú obec a počúvať 
návrhy od občanov, starostov, poslancov, no 
najmä od bežných ľudí a pýtať sa ich na názory, 
viac komunikovať a samozrejme komunikácia 
musí prebehnúť so všetkými obcami. 

Ako dlho ste starostkou obce?
Starostkou som prvé volebné obdobie. 

Ste spokojná s fungovaním obce?
Ja osobne som veľmi spokojná, neviem ako sú 
spokojní občania, ale ja som. Základné funkcie 
a potreby sú naplnené. Nie som napríklad 
spokojná s tým, že nemáme kultúrny dom resp. 
spoločenskú budovu, ale je to otázkou financií. 

V čom je Vaša obec výnimočná?
Výnimočné je určite letisko, ktoré sa nachádza 
v katastri obce, pravidelne sa tam konávajú 
rôzne súťaže a počas sezóny je plne využívané. 
Ďalej si osobne myslím, že občania Slavnice 
sú inteligentní ľudia, takže za výnimočnosť 
obce sa dá považovať aj ľudský potenciál. 
Nemáme rodinu, ktorá by bola v hmotnej núdzi, 
nezamestnanosť v obci je nízka. Ľudia sú slušní. 

Aké sú Vaše plány?
Plánujeme revitalizovať centrálnu zónu a 

vybudovať spoločenskú budovu, kultúrny dom. 
Všetko však záleží od financií, teraz je to ťažko 
povedať, uvidíme, čo budúcnosť prinesie.

Povedzte nám o úspechoch v obci resp. na čo 
ste najviac hrdá?
Podarilo sa nám zrekonštruovať cestu v obci. 
Ďalším úspešne zrealizovaným projektom je 
revitalizácia verejných priestranstiev v obci 
a takisto v Podhorí, pričom išlo o projekt 
financovaný cez MAS v rámci LEADERa. 

Aké miesta by ste odporučili návštevníkom 
alebo turistom?
Samozrejme letisko, ktoré ponúka záujemcom 
možnosť vyhliadkových letov, zoskok padákom 
či let vrtuľníkom. Nachádza sa tu reštaurácia a 
penzión so službami wellness. Ďalej sú to výlety 
do prírody, turistika prípadne cykloturistika na 
Tlstú horu a do Slavnického Podhoria, pekné 
výlety sa dajú spraviť aj do blízkeho okolia, najmä 
do prírody a oplatia sa výstupy na pohoria v rámci 
CHKO Biele Karpaty. Dominantu územia, Vršatec, 
je vidieť z letiska. Dajú sa odtiaľ robiť veľmi pekné 
zábery, najmä na jar, keď všetko kvitne. V katastri 
obce sa nachádza kultúrna pamiatka kaplnka sv. 
panny Márie, ktorá pochádza z 18. storočia.

Obec Slavnica sa nachádza na strednom Považí, na pravom brehu rieky Váh. 
Územie obce je súčasťou Ilavskej kotliny, ktorá je zo západu ohraničená 
pohorím Bielych Karpát a z východu Strážovskými vrchmi. Nadmorská výška 
obce je 236 m n.m. Obec vznikla zlúčením dvoch pôvodných obcí Slavnica a 
Vaska. Súčasťou obce sú aj časť Podhorie a Tlstá hora.
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starostka obce Ing. Anna Prekopová

Zvonica, autor Ján Žovinec Slavnické Podhorie, autor Jakub Cíbik

Letisko Slavnica, autor Ján Kvasnica
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Spomienka na Miška Mindára
Dňa 25.4.2014 zahynul pri tragickej autonehode pod Strečnom náš priateľ Michal Mindár. S 
hlbokým smútkom a žiaľom v našich srdciach spomíname na nášho dobrého kamaráta, kolegu 
a výborného človeka s neskutočne dobrým srdcom, ktorý bol vždy ochotný komukoľvek a 
kedykoľvek pomôcť. Jeho odchod je pre nás veľkou stratou. S láskou spomíname!  
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AEROKLUB DCA, LETISKO SLAVNICA
Aeroklub Dubnica nad Váhom je občianske združenie, ktoré vykonáva záujmovú a športovú činnosť v motorovom, 
bezmotorovom lietaní a parašutizme. Aeroklub je taktiež dobrovoľne združený vo vyššej organizačnej jednotke 
– Slovenskom národnom aeroklube (SNA) gen. M.R. Štefánika so sídlom v Žiline, kde SNA gen. M. R. Štefánika vo 
zverených veciach ho zastupuje v rôznych vnútroštátnych a medzinárodných inštitúciách. Je tiež členom FEDERATION 
AERONAUTIQUE INTERNATIONALE (FAI) so sídlom v Lausanne. Ak sa chcete o Aeroklube dozvedieť viac, prečítajte si 
rozhovor s predsedom združenia Mgr. Štefanom Pohankom. 

Priblížte nám históriu vzniku Aeroklubu a 
letiska Slavnica.
V roku 1948 bola založená odbočka Slovenského 
národného aeroklubu v Domove mladých v 
Dubnici nad Váhom. Prvé letisko aeroklubu 
Dubnica nad Váhom bolo svahové, pričom sa 
nachádzalo pod Ostrým vrchom medzi Dubnicou 
nad Váhom a obcou Kolačín, kde v marci 1949 
postavili aj drevený hangár. V roku 1951 bolo 
založené druhé letisko aeroklubu Dubnica a 
bolo rovinného typu. Toto letisko sa nachádzalo 
medzi strojárskymi škodovými závodmi Dubnica 
nad Váhom a obcou Prejta, pričom jeho 
rozmery boli 900 x 80 m. Otvorenie tohto letiska 
bolo zrealizované zorganizovaním v histórii I. 
leteckého dňa Aeroklubu Dubnica nad Váhom. 
Toto letisko bolo z dôvodu výstavby strojárskeho 
závodu v Dubnici nad Váhom zrušené v roku 
1953. V rokoch 1953 – 1958 členovia Aeroklubu 
Dubnica dochádzali lietať na letisko do Považskej 
Bystrice, ktoré tiež v roku 1958 zrušili. Dňa 
4.11.1958 sa konala zakladajúca schôdza nového 
Aeroklubu Dubnica nad Váhom, na ktorej sa 
členovia dohodli na výstavbe nového letiska 
pri obci Slavnica. V rokoch 1958-1963 členovia 
Aeroklubu Dubnica nad Váhom dochádzali 
lietať na letisko do Žiliny. V júni 1963 sa konalo 
slávnostné otvorenie nového letiska Aeroklubu 
Dubnica nad Váhom pri obci Slavnica, zahájené 
II. leteckým dňom Aeroklubu Dubnica n/V a I. 
leteckým dňom na území letiska Slavnica.

Od kedy ste predsedom združenia?
Predsedom som od roku 1994. Máme 7 člennú 
radu aeroklubu, ktorá predstavuje vrcholný 
orgán. Každoročne sa štandardne konáva členská 

schôdza a výročná schôdza.

Aké sú činnosti aeroklubu?
Venujeme sa športovej organizácii súťaží, 
prevádzkujeme bezmotorové, motorové 
lietanie, parašutizmus, popri združení funguje 
aj Aeroklub s.r.o., ktorý zastrešuje letecké práce  
a služby reštaurácie. Aeroklub Dubnica nad 
Váhom patrí od svojho začiatku pôsobenia na 
letisku v Slavnici medzi najaktívnejšie a najlepšie 
aerokluby na Slovensku, o čom svedčí celá rada 
leteckých športových súťaží a podujatí, ktoré sa 
tu zorganizovali s veľkým úspechom a vysokým 
hodnotením odborníkov z radov letectva i laickej 
verejnosti nielen na Slovensku ale aj vo svete. Už 
v roku 1969 sa tu konali I. Majstrovstvá Slovenskej 
republiky v leteckej akrobacii. O dva roky neskôr, 
v roku 1971 sa na letisku konali Majstrovstvá 
Európy raketových modelárov a v roku 1974 sa 
tu uskutočnili II. Majstrovstvá sveta raketových 
modelárov. V roku 1977 sa konal I. ročník 
súťaže v leteckej navigácii rally ,,Let Strážovskou 
hornatinou, ktorý pokračoval pravidelne každý 
rok a tento rok bude jeho 37. ročník. Táto súťaž 
má prívlastok „najstaršia pravidelne organizovaná 
navigačná súťaž – rally v Európe“.  Zaujímavé 
je, že od roku 2000 tu bolo 7 buď európskych, 
alebo svetových súťaži v leteckých športoch. 
Je to možno aj svetová rarita. V roku 2010 išlo 
o majstrovstvá sveta v leteckej navigácii rally. O 
rok neskôr, v roku 2011 sa konali majstrovstvá EÚ 
v akrobacii advanced. V roku 2012 tu boli oboje 
majstrovstvá, aj EÚ unlimited, aj majstrovstvá 
sveta advance a unlimited.  V roku 2013 sa 
konali majstrovstvá EÚ v leteckej akrobacii rally a 
tento rok prebehnú majstrovstvá sveta v leteckej 
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letecký pohľad na letisko, autor CBS s.r.o.
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akrobacii advanced.

Čím to podľa Vás je, že sa tu konajú takéto 
prestížne súťaže?
Letisko je veľmi dobre vybavené, je tu kvalitná 
infraštruktúra, ľudia majú na letisku dobré 
zázemie. Celkovo je prostredie a okolie letiska 
nádherné. A musím skonštatovať, že podujatia 
majú punc najvyššej kvality. Máme vlastné 
reštauračné zariadenie, čo nebýva zvykom na 
letiskách. Ako som už povedal, je tu nádherný 
kraj. Čo sa týka ubytovania, máme vlastné, 
kapacitne však nepostačuje, preto bývajú hostia 
ubytovaní väčšinou v  Trenčianskych Tepliciach. 
Ponúkame nielen zabezpečenie organizačno-
športovej časti, ale aj kultúrno-spoločenskej. 

Taktiež poskytujeme servis lietadiel.

Koľko máte zamestnancov?
Máme 12 zamestnancov na TPP a samozrejme 
počas akcií priberáme brigádnikov.

Aké služby ponúkate bežným občanom či 
návštevníkom?
V ponuke máme pozorovacie lety, ktoré trvajú 
štandardne  15 min., ale samozrejme  aj viac, podľa 
záujmu a podľa objednávky. Lieta sa po Trenčín 
a z druhej strany po Púchov. Taktiež ponúkame 
zoskoky padákom. Na letisku sa každoročne 
konáva letecký deň. V areáli sa nachádza menšie 
múzeum lietadiel, kde sú umiestnené aeroplány, 
jedinečné kúsky, ktoré sa nám podarilo zachrániť. 

Takže je tu zábava aj pre deti.  

Ako hodnotíte pôsobenie MAS v regióne?
Od istého času sa až tak pravidelne na akciách 
MAS nezúčastňujem, projekty neboli pre nás. Keď 
sa MASka zakladala, zúčastnil som sa úvodných 
stretnutí. Letisko predstavuje pridanú hodnotou 
celého regiónu, preto si myslím, že je dobré 
spolupracovať. Aktivity, ktoré MAS ponúka, 
sú zamerané predovšetkým na rozvoj obcí, 
projekty, ktoré sa robili neboli určené nám. My 
týmto regiónom žijeme a popravde letisko bude 
fungovať či tu MAS bude, alebo nie. Samozrejme 
myšlienka a ciele MASky sú mi veľmi sympatické. 
Keď sú obce prepojené navzájom, dajú sa veci 
robiť komplexne a to je veľká výhoda MASky. 
Spája to dobré a pretvára región k lepšiemu. 

Ktorá z aktivít MASky sa Vám páčila najviac?
Výtvarná súťaž „Očami detí“. Mne ako učiteľovi 
je takáto aktivita smerom k deťom blízka. 
Výborné sú podľa mňa aj projekty spolupráce a 
cezhranička, kedy nastáva výmena skúseností. Čo 
si však myslím je, že pri projektoch dochádza k 
byrokracii. 

Čo by ste MASke odporučili?
Prienik medzi MAS a Aeroklubom je momentálne 
malý. V tejto fáze, keď sme vyložene postavení na 
športe s veľkým záberom, svetovým, tak by som 
možno odporučil väčší prienik užšiu spoluprácu, 
možno formou vzájomnej propagácie. Čo sa 
týka projektov tak potrebujeme spevnenú dráhu, 
ubytovacie kapacity, ale región žije inak ako 
len letiskom, takže je pochopiteľné, že sa riešia 
iné priority. Máte krásny katalóg – sprievodca 
regiónom, ale uvítal by som, keby bolo viac 
takých kvázi malých katalógov a boli by tematicky 
rozdelené. Nie každého totiž zaujímajú všetky 
kapitoly, potrebuje len určitú časť. 

Zoskok parašutistu, autor Ľuboš Kňažek
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ČINNOSTI V RÁMCI ORGÁNOV MAS
Valné zhromaždenie
Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom 
a tvoria ho všetci členovia MAS Vršatec. V 
roku 2014 zasadal tento orgán v marci, kedy 
bolo hlavným bodom programu schvaľovanie 
účtovnej závierky, výsledku hospodárenia, 
správy Dozornej rady, výročnej správy a 
monitorovacej správy za rok 2013. Taktiež bol 
schvaľovaný rozpočet na rok 2014.  Členom 
boli predstavené aktivity na tento rok a taktiež 
sa dozvedeli nové informácie o programovom 
období 2014-2020. Manažérka MAS vo 
svojej prezentácii predstavila rekapituláciu 
implementácie ISRÚ a vyhodnotenie a alokáciu 
finančných prostriedkov grantu pre členov 
súkromného sektora. Počas valnej hromady sa 
predstavili žiadatelia o členstvo v MAS, ktorí 
oboznámili súčasných členov o tom, prečo majú 
záujem stať sa členmi. Schválení boli všetci 
žiadatelia, pričom novými členmi súkromného 
sektora v MAS Vršatec sú: FO Oliver Vavro, 
Centrum sociálnych služieb Skalka nad Váhom, 
Historický klub Krásin, Klub Seniorov Horná 
Súča, Regionálne združenie hasičov a turistov 
Pruské, Samurai JU-JITSU Club Ilava, občianske 
združenie Peregrín a Športoý klub Pruské 98 
Pruské.   

Výbor
Výbor je výkonným orgánom MAS Vršatec, 
pričom za svoju činnosť zodpovedá Valnému 
zhromaždeniu. V roku 2014 sa konalo zasadnutie 
tohto orgánu zatiaľ dvakrát. Dňa 13.02.2014 
zasadal v Hornej Súči, pričom predmetom 
rokovania bola rekapitulácia implementácie 
ISRÚ, vyhodnotenie a alokácia finančných 
prostriedkov v rámci grantu pre členov 
súkromného sektora. Ďalej členovia Výboru 
prerokovávali správu o činnosti MAS za rok 
2013. Takisto sa riešil návrh na prijatie nových 
členov a finančná závierka. Dňa 18.03.2014 sa 
v Hornej Súči konalo druhé zasadnutie Výboru. 
Body programu tvorilo prerokovanie výročnej 
správy za rok 2013 a schvaľovanie návrhu 
rozpočtu na rok 2014.  

Monitorovací výbor
Monitorovací Výbor je štvorčlenný kontrolný 
orgán, ktorý vykonáva najmä 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 
13.02.2014, kedy bolo predmetom programu 
schvaľovanie Záväznej správy o činnosti MAS 
za rok 2013. Taktiež bola vypracovaná správa 
monitorovacieho výboru. Ďalšie zasadnutie 
sa konalo dňa 23.08.2014, kedy sa uskutočnil 
výjazd do terénu k zrealizovaným projektom. 
Monitorované boli projekty v obciach: 
Sedmerovec, Pruské, Bohunice, Nemšová.

Spravodaj MAS Vršatec číslo 1 – rok 2014. Dátum a ročník vydávania: jún 2014, 3. ročník. Tento informačný materiál vydáva Miestna akčná 
skupina Vršatec, sídlo Obecný úrad Horná Súča 233, 913 33 Horná Súča, IČO: 42025303, tel. č. : +421 (0) 32 64 01 072, www.masvrsatec.sk,  
e-mail: masvrsatec@masvrsatec.sk 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: Petra Šupáková, Ing. Ľuboslava Sokolová, Ing. Zuzana Martonová, 
Bc. Darina Moravčíková, Ing. Martina Kenderová. Periodicita vydávania: štyrikrát ročne. Cena: zadarmo. Grafické práce: Red Sparrow Design, Trenčín. 
Tlač: Alfa print, Martin. Text neprešiel jazykovou úpravou. ISSN 1338-8894. 
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Valné zhromaždenie v obci Bohunice

Zasadnutie Výboru v Hornej Súči

monitoring v obci Bohunice so starostom Ing. Petrom Hajdúchom


