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Čo sa udialo  
v našej MAS
Výbor MAS
Výbor je výkonným orgánom MAS Vršatec, pričom za svoju činnosť zodpovedá Valnému 
zhromaždeniu. Zasadnutie Výboru zvoláva predseda združenia podľa potreby, minimálne však 
štyrikrát ročne. Výbor združenia je uznášaniaschopný, pokiaľ je na rokovaní prítomná nadpolovičná 
väčšina členov Výboru. K jeho základným úlohám patrí riadenie činnosti združenia v období medzi 
zasadnutiami najvyššieho orgánu. Dňa 26. júna 2014 sa v Hornej Súči konalo ďalšie zasadnutie 
Výboru, na ktorom bola prerokovaná správa z Monitorovacieho výboru. Zároveň boli riešené 
odporúčania členov Monitorovacieho výboru. Ďalším bodom programu bolo riešenie výzvy pre 
členov súkromného sektora. Následne boli prehodnotené žiadosti od rôznych subjektov o finančné 
príspevky.

Monitorovací výbor MAS
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 v priebehu vecného a finančného plnenia projektov za ročné obdobie a 
vyhodnotenie jednotlivých výziev. Dňa 20. júna 2014 sa konalo zasadnutie Monitorovacieho výboru, 
v rámci ktorého sa konal výjazd do terénu k zrealizovaným projektom. Prvým monitorovaným 
projektom bol projekt v obci Bolešov s názvom „Rekonštrukcia parku v Bolešove“.  Členom MV sa 
veľmi páčila pridaná hodnota projektu v podobe koňa Františka Pospíšila, ktorý sa nechá obrastať 
brečtanom. Ďalším hodnoteným projektom bol projekt s názvom „Krajšia obec – Revitalizácia 
verejného priestranstva“, vytvorenie miesta pre oddych v obci Dulov. Projekt hodnotili členovia MV 
ako veľmi prospešný. Z obce Dulov sa členovia presunuli do obce Pruské, kde monitorovali projekt s 
názvom „Rekonštrukcia rekreačných zón v miestnych častiach obce Pruské“. Ďalšou zastávkou bola 
obec Kameničany, kde prebehol monitoring projektu s názvom „Modernizácia rekreačnej zóny“. 
Členom sa projekt veľmi páčil a všetci sa zhodli na tom, že ide o veľmi prospešný a estetický projekt. 
Ďalším monitorovaným projektom bol projekt v meste Nemšová s názvom „Cyklotrasa Šidlíkové – 
Vlárska Nemšová – II. etapa“. Členom MV sa páčila plynulosť trasy a prepojenosť do obce Horné 
Srnie. Z Nemšovej pokračovali členovia do obce Horné Srnie, kde sa monitoroval projekt s názvom 
„Trhovisko Horné Srnie“.  Tržnicu označili za veľmi estetickú. Následne sa presunuli do obce Dolná 
Súča, kde sa monitorovali dva projekty s názvami  „Trhové miesto Dolná Súča“ a „Revitalizácia 
detského ihriska Dolná Súča“. Obidva projekty považujú členovia za estetické a účelné. Pri ihrisku sa 
im páčila pridaná hodnota, ktorú tvorí tabuľa s informáciami o tom, ako sa kedysi žilo pri potoku, 
nakoľko detské ihrisko sa nachádza v blízkosti potoka.

Konferencia Spoločne pre vidiek – Bližšie k vidieku
V dňoch 23. - 25. júna 2014 sa v meste Nemšová konala konferencia s názvom Spoločne pre vidiek, 
ktorú usporiadalo občianske združenie Bližšie k vidieku v rámci realizácie projektu cez opatrenie 
Vzdelávanie a informovanie. Konferenciu otvoril predseda združenia Mgr. Vojtech Laurinec, ktorý 
vyzdvihol priority združenia a predstavil plány združenia do budúcnosti. Informačnú aktivitu 
moderoval Ondrej Mazanovský. Prednášajúci a facilitátori workshopu boli Ing. Andrej Milo, Ing. 
Milan Michalička a Mgr. Roman Ďuriga. Jednotlivé prednášky, ktoré boli súčasťou konferencie, boli 
tematicky zamerané hlavne na obnovu a rozvoj vidieka. Témy prednášok vychádzali z aktuálnej 
potreby informovania podnikateľských subjektov a subjektov verejnej správy. Konferencia bola 
predovšetkým zameraná na skvalitnenie a podporu ľudského potenciálu ako základnej  podmienky 
pre zlepšenie kvality života na vidieku. Poskytnutie potrebných vedomostí, zručností a informácií 
z oblasti obnovy a rozvoja vidieka zabezpečí predovšetkým zlepšenie komunikácie a propagácie 
vo vidieckom priestore. Súčasťou tejto informačnej aktivity boli zaujímavé prednášky, workshopy 
a tvorivé dielne. Workshopy boli zamerané na tvorbu výstupov a počas tvorivých dielní si mohli 
účastníci priamo na mieste vyskúšať pekárske remeslo, zdobenie medovníkov, rezbárske práce a 
výrobu šperkov. Tvorivé resp. umelecké dielne boli výborným spôsobom ako účastníkom priblížiť 
prácu remeselníkov a zároveň si ich remeselnú činnosť vyskúšať priamo na mieste. Cieľom bolo 
najmä podporiť záujem účastníkov o všetky techniky súvisiace s produkciou tradičných výrobkov 
a rozvíjať ich remeselné zručnosti. Konferencia splnila svoj účel, jej priebeh bol bezproblémový a 
účastníkom sa informačná aktivita veľmi páčila. 

Príprava strategických dokumentov – stretnutia s podnikateľmi
Ako sme Vám už v minulom čísle Spravodaja spomínali, tento rok sa okrem iných aktivít venujeme 
aj tvorbe strategických dokumentov pre naše členské obce. Ide o Plán hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja, ktorým musí každá obec či mesto disponovať. Strategický dokument sa bude schvaľovať 
na konci tohto roka. Od apríla získavame informácie o obciach zo stretnutí s obecnými a mestskými 
zastupiteľstvami a v polovici mesiaca júl sme začali uskutočňovať taktiež stretnutia s podnikateľmi. 
Pripravili sme pre nich sériu troch workshopov v Pruskom, Skalke n/V a Nemšovej, kde sa okrem 
užitočných informácií o možnostiach čerpania finančných prostriedkov z MAS Vršatec spolupodieľali 
na tvorbe novej integrovanej stratégie regionálneho územia. Každý mohol vyjadriť svoj názor na 
to, čo nášmu regiónu chýba a akým smerom by sa mala uberať podpora zo strany MAS Vršatec v 
podnikateľskej sfére v budúcom období. Taktiež bol pre účastníkov stretnutí pripravený dotazník, 
v ktorom mohli vyjadriť svoju kritiku a uviesť návrhy na zlepšenie podnikateľského prostredia. 
Dotazník bude sprístupnený aj online na našej internetovej stránke, pričom výstupy budú 
spracované do strategických dokumentov. Touto cestou by sme chceli taktiež apelovať na Vás, milí 
občania, aby ste k vyplňovaniu dotazníkov pristupovali zodpovedne a zároveň Vám ďakujeme za 
Vaše návrhy, pripomienky a rady. 

Zasadnutie Výboru v Hornej Súči

Monitorovací výbor v obci Dulov

Tvorivé dielne na Gazdovstve Uhliská

Účastníci konferencie

Stretnutie s podnikateľmi v meste Nemšová
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Mediálny workshop
Počas dvoch dní 30. – 31. 5. 2014 sa v turisticko-
informačnom centre v obci Pruské konal 
mediálny workshop, ktorý usporiadala MAS 
Vršatec na základe projektu spolupráce s 
partnerskými MAS. Projekt s názvom „Poklady 
národnej identity“ je zameraný na podporu 
kultúry a tradícií na území partnerských MAS, 
zapájanie neziskového sektora do napĺňania 
integrovaných stratégií a ochrana kultúrneho 
dedičstva. V rámci projektu sa ráta so zavedením 
regionálneho spravodajstva v podobe 
internetovej televízie. Na rozbehnutie tejto 
činnosti je potrebné disponovať vyškolenými 
redaktormi a kameramanmi. Vyškolenie 
kvalitného tímu redaktorov/kameramanov 
si MAS Vršatec zabezpečila práve počas 
mediálneho workshopu, kde boli účastníci 
školení dvoma lektormi, profesionálnym 
kameramanom a redaktorkou z Trenčianskej 
internetovej televízie. Počet účastníkov na 
dvojdňovom školení bol 10 ľudí.
Prvý deň školenia zahájil predseda MAS Vršatec 
Ing. Juraj Ondračka privítaním účastníkov a 
lektorov a oboznámil ich s daným projektom. 
Následne predal slovo lektorom a začalo 
sa riadne školenie. Lektori mali prichystanú 
prezentáciu, v rámci ktorej oboznamovali 
účastníkov s teoretickými informáciami, 
ktoré by mal ovládať či už reportér alebo 
kameraman. Prezentácia bola zaujímavá, lektori 
sa striedali a pridávali rady na základe svojich 
skúseností. Po obednej prestávke sa začali 
praktické cvičenia. Každý z účastníkov vyskúšal 
pozíciu kameramana, reportéra aj respondenta. 
Nakrúcali sa krátke rozhovory, ktoré sa neskôr 

použili pri práci so strihaním videa. Kameraman 
názorne vysvetľoval, ako sa má s kamerou 
pracovať, aby bolo video v požadovanej 
kvalite, reportérka upozorňovala na chyby 
v prejave, ktoré bývajú z pozície diváka na 
obrazovke rušivé. Rozhovory prebiehali medzi 
zúčastnenými navzájom. Cca. o 14.00 prišiel aj 
starosta obce Pruské, MUDr. Viliam Cíbik PhD., 
ktorý taktiež poskytol rozhovor pre začínajúcich 
reportérov a odpovedal na otázky týkajúce 
sa nielen začínajúceho projektu internetovej 
televízie, ale aj jeho práce starostu a lekára. Po 
tom, ako sa pán starosta opäť vrátil k svojej 
práci, sa účastníci ďalej zoznamovali s kamerou 
a mikrofónom. Na záver prvého dňa školenia 
lektori poďakovali za účasť a oznámili program 
na ďalší deň školenia. 
Druhý deň prebiehal v praktickom duchu. 
Účastníci sa rozdelili do skupiniek na základe 
toho, či ich viac zaujala kamera alebo mikrofón. 
Lektori sa venovali svojej skupinke zvlášť. 
Kým začínajúci reportéri písali scenár k danej 
reportáži, tvorili komentáre a zapájali svoju 
kreativitu, kameramani využili pekné počasie a 
vyšli do ulíc Pruského. Pod dohľadom lektora 
natáčali videá v externom prostredí, ktoré 
neskôr použili v reportáži. Po obednej prestávke 
sa všetky videá nahrali do počítača a uchádzači 
boli vyškolení v programe na strihanie videa. 
Spoločne tvorili reportáž, strihali jednotlivé 
pasáže, zoraďovali ich do požadovaného 
poradia a pridávali komentáre. Výsledkom 
dvojdňového školenia bola zaujímavá a vtipná 
reportáž, v hlavách nové vedomosti a na tvárach 
očakávania z ďalšieho priebehu projektu.

Úspešné projekty 
XXIV. Obec Bohunice   
Rekonštrukcia verejného priestranstva
Číslo výzvy 16.
Výška schváleného finančného príspevku 15 670,57 Eur
Výška spolufinancovania 5,02 %

Verejné priestranstvo v obci Bohunice sa nachádza pred budovou kaplnky popri potoku v centre obce. Jedná sa o ústrednú plochu v obci, ktorá 
neustále zvyšuje svoj potenciál a návštevnosť aj vďaka kompletne zrenovovanému kaštieľu, ktorý v súčasnej dobe tvorí jednu z dominánt nielen obce 
ale celej MAS vôbec. Búracie práce spočívali predovšetkým  v odstránení pôvodnej spevnenej plochy, ktorá bola v dezolátnom stave. Nachádzalo sa 
tam mnoho dier, štrku a iných nevhodných a neestetických prvkov. 
V rámci projektu sa na starej zanedbanej ploche osadila kompletne nová zámková dlažba šedej a tehlovej farby. V smere od miestnej komunikácie sa 
priestor ohraničil bariérou zo živého plotu a alejou stredne vysokých stromov. Okrem týchto stromov sa ďalej na plochu osadili tri kusy Javora, 11 kusov 
Katalpy. Živý plot tvorí Vtáčí zob. V rámci imobiliáru sa do plochy osadilo 12 lavičiek bez opierky, dva odpadkové koše a 3 kusy drevených schodníc.  
Azda najzaujímavejším prvkom v projekte je osadenie originálnych kovových slnečných hodín. Milí žiaci a občania MAS, ak si chcete pozrieť, či čas 
ukazujú správne, navštívte novozrekonštruované verejné priestranstvo v Bohuniciach. Monitorovací výbor MAS projekt zhodnotil veľmi slušne a už sa 
len čaká na preplatenie zdrojov.

Kamerovanie v teréne

Účastníci mediálneho workshopu

Stav pred rekonštrukciou Stav po rekonštrukcii
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XXVI. Obec Bolešov    
Rekonštrukcia parku 

XXV. OZ MASIV    
Propagácia združenia MASIV 

Číslo výzvy 21.
Výška schváleného finančného príspevku 18 725,22 Eur
Výška spolufinancovania 5,06 %

Číslo výzvy 09.
Výška schváleného finančného príspevku 39 990 Eur
Výška spolufinancovania 0 %

Obecný park, ktorý má spoločnú hranicu so základnou školou, bol predmetom rekonštrukcie. Cieľom  projektu bola jeho revitalizácia, čím sa 
zabezpečilo vytvorenie príjemného prostredia a vhodného miesta pre všetkých občanov, návštevníkov a v neposlednom rade žiakov základnej školy. 
Park nadobudol podobu miesta, kde sa môžu konať spoločenské podujatia, stretnutia občanov ale aj návštevníkov, ktorí tadiaľ prechádzajú napr. na 
náučný chodník Bolešov - Krivoklát. 
Významným faktom je, že obec si chcela touto rekonštrukciu uctiť pamiatku Františka Pospíšila, českého etnológa, ktorý žil v dome patriacemu k parku. 
V časti parku je osadená  socha tzv. topiara, konkrétne jazdca na koni, ktorý symbolizuje jazdu na koni. Tá patrila medzi najväčšie záľuby tejto významnej 
osobnosti. Pridaná hodnota tohto projektu má teda náučný charakter a určite stojí za to park vidieť.
V súčasnosti je park plnohodnotným miestom na oddych, či zábavu. V priestoroch parku sa objavili nové lavičky, chodníky a odpočívadlá. Odstránili 
sa nevhodné dreviny a výsadbou nových sa zabezpečila príjemná atmosféra.  V priestore parku od školy bola vytvorená kruhová plocha tzv. čistinka, 
slúžiaca pre usporadúvanie už spomínaných spoločenských aktivít. Trávnik, ktorého súčasťou sú kvety, je príjemným spestrením novovytvoreného 
parku. Taktiež sa  vysadili tuje, okrasná zeleň, či rôzne druhy kvetov, čím sa priblížil dojem starej mestskej záhrady. Park sa tak stal miestom nekonečného 
oddychu, kde sú vítaní nielen obyvatelia obce, ale tak isto aj návštevníci z okolitých miest.

Občianske združenie MASIV je špecifickým subjektom, ktoré v sebe zahŕňa subjekty pôsobiace v 
oblasti cestovného ruchu a to konkrétne: NTS s.r.o., VAGRICOL and Co., s.r.o. a BP MARKET s.r.o.. 
Výzva na dané opatrenie /3.2.B/ takto špecifikuje oprávneného žiadateľa. Všetky spoločnosti 
pôsobia a vykonávajú svoju podnikateľskú činnosť na území MAS už niekoľko rokov.
Predmetom projektu bolo zvýšiť propagáciu členov združenia za účelom zvýšenia využiteľnosti 
svojich zariadení, aby tak došlo k nárastu tržieb a zvýšeniu rentability ekonomík jednotlivých členov.  
Všetky spoločnosti majú svoje prevádzky na území mesta Nemšová.
V zmysle projektu sa realizovalo:Fotobanka – v tejto časti projektu sa vyhotovila fotobanka, kedy sa 
vyhotovilo 40 kusov konečných verzií profesionálnych fotografií vo vysokej kvalite aj s autorskými 
právami v akčnom rádiuse cca. 50 km, pričom sa využili aj letecké pohľady.
Grafická príprava propagačných materiálov a ich tlač – okrem návrhu a vytvorenia loga OZ MASIV 
sa vytvorili grafické návrhy propagačných materiálov o subjektoch združenia aj s jazykovými 
mutáciami. Následne sa dané grafické podklady plnofarebne vytlačili v počte 16 000 kusov. 
Informačné a komunikačné technológie – v tejto časti projektu sa vyhotovil internetový portál 
združenia, ktorý má za úlohu informovať verejnosť o činnosti združenia a propagovať jej členov. 
Okrem samotného vytvorenia portálu boli zakúpené a dodané aj IKT /software, notebook, 
multifunkčné zariadenie/. Webový portál nájdete na tejto adrese: http://www.masivnemsova.sk/, tá 
je pravidelne dopĺňaná a aktualizovaná.

MAS Vršatec hodnotí projekt ako úspešný a priebežne bude sledovať vplyv projektu na prevádzku subjektov združených v OZ MASIV. 

Internetová stránka združenia MASIV

Park pred rekonštrukciou Park po rekonštrukcii
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XXVIII. Obec Horné Srnie   
Trhovisko

XXVII. Mesto Nemšová    
Terénne úpravy pre cyklotrasu - I. etapa 

Číslo výzvy 22.
Výška schváleného finančného príspevku 15 059,12 Eur
Výška spolufinancovania 19,80 %

Číslo výzvy 23.
Výška schváleného finančného príspevku 20 089,78 Eur
Výška spolufinancovania 5,19 %

Realizáciou projektu na vybudovanie trhoviska sa zabezpečilo vyplnenie prázdnej plochy. Betónová časť pri kultúrnom dome už tak nezostala voľná. 
Stala sa vhodným objektom pre kultúrne podujatia, či podporu predaja poľnohospodárskych a iných produktov. Práca sa rozbehla v plnom prúde. Na 
betónovom podklade sa ukotvili drevené stĺpy konštrukcie stavby. Hlavným konštrukčným prvkom bolo 5 pozdĺžnych vodorovných rámov v rôznej 
výške. Čo sa týka podlahy, na podkladový betón, prístupové schody a rampu bola nalepená betónová dlažba. Osadením oceľového zábradlia sa 
zabezpečilo  uzatváranie oboch vstupov. 
V rohoch predmetného priestoru sa zhotovili 4 predajné stánky s drevenou konštrukciou. Sú uchytené k nosným stĺpom objektu a prostredníctvom 
oceľových papúč pripevnené do podlahy. Dva predajné stoly s rozmermi 3,6 x 0,8 sú uložené v strednej časti objektu. Pri každom stole sú k dispozícii 
dve predajné miesta .
Elektrická energia je do objektu tržnice privedená z existujúceho rozvádzača. V každom stánku sú osadené 2 svietidlá nad predajný pult a zásuvky. Voči 
vplyvom vonkajšieho prostredia sú svietidlá, zásuvky a vypínače zabezpečené krytím. 
Hlavným cieľom projektu bolo zabezpečiť estetické a vhodné prostredie, či už pre predaj alebo nákup produktov. Tak isto sa priestory trhoviska môžu 
využívať na kultúrne aktivity obce. Vytvorenie trhoviska nepochybne zaistilo normálne fungujúcu kultúru predaja. 

Jeden z najdôležitejších projektov z hľadiska bezpečnosti a podpory cestovného ruchu je práve vytvorenie originálnej cyklotrasy medzi Nemšovou a 
Horným Srním. Tento úsek bol o to dôležitejší, že odľahčil nadmerný výskyt cyklistov medzi dvoma obcami, ktorí museli dovtedy používať vyťažený 
hlavný ťah. MAS Vršatec sa dohodla s pracovníkmi mesta Nemšová na vybudovaní daného projektu, ktorý je dnes jeden z najobľúbenejších častí mesta 
a značnú pozornosť mu venovali aj médiá.
Projekt riešil I. etapu vzhľadom k nedostatku voľných finančných prostriedkov, pričom plynule naň bude nadväzovať II. etapa po ulicu Vlárska, ktorá sa 
napojí na existujúcu hrádzu popri rieke Vlára a kúpalisku.
Cyklotrasa bola vybudovaná v lokalite Šidlíkové, ktorá sa nachádza v extraviláne mesta Nemšová. Povrch prešiel terénnymi úpravami, pričom prvá etapa 
po vybudovaní nadobudla podobu cyklotrasy s asfaltovým kobercom v hrúbke 40 mm. V rámci terénnych úprav bola vybudovaná časť cyklotrasy v 
úseky medzi ochrannou hrádzou rieky Vlára a lávkou pre peších nad riekou Vlára. 
Na začiatku realizácie bola cesta v neudržiavanom stave. Toto priestranstvo sa podarilo obnoviť, čím sa zabezpečilo spojenie medzi obcou Horné Srnie 
a mestom Nemšová. Ľudia môžu plnohodnotne využívať cyklotrasu či už z obce Horné Srnie, alebo z mesta Nemšová. Prepojenie týchto dvoch obcí sa 
ukázalo ako veľmi efektívne a vhodné riešenie. 
Realizáciou projektu sa vytvoril komplexný úsek cyklotrasy s celkovou dĺžkou cca 2,260 km, pričom táto dĺžka je po lávku pre peších. Cyklotrasa smeruje 
po korune ľavej ochrannej hrádze rieky Vlára od cesty II/507 až po uvedenú lávku pre peších a následne pokračuje do obce Horné Srnie. Vybudovaním 
cyklotrasy sa zaistil bezpečný prechod ľudí na bicykloch za prácou, vytvoril sa takmer nerušený úsek bez áut pre cykloturistov a ponúka im tak 
zaujímavý pohľad nielen na rieku Vlára, ale taktiež na okolitú prírodu a živočíšne bohatstvo. Neváhajte a príďte vyskúšať nové dobrodružstvo aj vy! 

Pred rekonštrukciou

Pred rekonštrukciou

Po rekonštrukcii

Po rekonštrukcii
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Očami detí IV.

Čistá obec, čistá MAS II.

 MAS Vršatec vyhlásila aj tento rok výtvarnú súťaž s názvom Očami detí. 
Išlo už o jej štvrtý ročník. Do súťaže sa zapojili všetky školy na území 
MAS a obec Kameničany. Téma na kreslenie či maľovanie predstavovala 
vytvoriť návrh magnetky z územia MAS Vršatec. Cieľom tejto témy 
bolo zachytenie zaujímavého miesta alebo okamihu na území MAS 
Vršatec, ktoré by žiaci radi ukázali turistom a návštevníkom územia, 
kam by vzali na návštevu rodinu, priateľov a známych. Takto zachytené 
miesto, pamiatky, osoby či príroda budú zároveň predstavovať námet 
pre magnetku. Mohlo ísť o významné kultúrno-historické pamiatky, 
prírodné krásy a útvary, postavy z bežného života, udalosti v obci a 
pod. Fantázii sa medze nekládli, jedinou podmienkou bolo, aby sa 
predloha na magnetku odohrávala na území MAS Vršatec. Kancelária 
MAS prijala krásnych 64 výtvarných prác. Súťažilo sa v 2 kategóriách, 
ktoré korešpondujú so stupňami ZŠ. Pred samotným vyhodnotením 
zasadla odborná porota v zložení: Mária Vykysalá, Viliam Schmidbauer,  

MAS Vršatec taktiež vyhlásila v apríli tohto roku druhý ročník súťaže 
v zbere odpadov a čistení územia s názvom „Čistá obec, čistá MAS“. 
Súťaž bola zameraná na čistenie obce, v ktorej sa škola nachádza, a jej 
bezprostredného okolia, prípadne iných častí obce. V rámci vyhodnotenia 
súťaže „Očami detí“ sa konalo aj vyhodnotenie tejto súťaže. Hlavným 
poslaním súťaže bolo vyčistiť územie MAS, vyzbierať odpad a odovzdať 
ho na príslušnom OcÚ. Samozrejme súťaž bola zameraná aj na osvetu 

Víťazom gratulujeme a prajeme veľa šťastia či už opäť o rok alebo v iných podobných súťažiach.

Výsledky súťaže

Cena kancelárie MAS:
Barbora Gáborová, Viktória Martišová – ZŠ Mikušovce
 
Cena poroty:
Alex Mičko – ZŠ J. Palu Nemšová
 
Cena za vystihnutie témy:
Alexander Mlynarčík – ZŠ Pruské
 
Cena predsedu MAS Vršatec:
Sabínka Barteková – ZŠ Horná Súča
 
Cena za originalitu:
Jakub Ragas – ZŠ Bolešov

Mgr. Dana Vlčková, DiS art., Mgr. art. Vladislav Kakody a Tereza Kukučková. 
Aj touto cestou im ďakujeme za odbornú pomoc, rady a námety do 
ďalšieho ročníka súťaže. Ako sami povedali, nemali ľahkú úlohu vybrať tie 
najlepšie práce. Kancelária ako každoročne ocenila viac prác ako prvé tri 
miesta formou špeciálnych kategórií. Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa 
konalo dňa 9. júna 2014 v KD Horné Srnie. Pre hostí bol pripravený kultúrny 
program v podobe vystúpenia mažoretiek zo ZŠ Dulov a FS Kamenček zo 
ZŠ Horné Srnie. V rámci programu sa prezentovala aj MAS Vršatec, kedy 
boli účastníkom predstavené predovšetkým aktivity, ktoré MAS plánuje 
uskutočniť v druhej polovici roku 2014. Všetky súťažné práce boli nielen 
zachytené vo videoprezentácii, ale taktiež boli vystavené na paneloch, 
pričom krásne dotvárali atmosféru celého podujatia. Šťastné detské tváre, 
spokojné výrazy pani učiteliek, chutné pohostenie, krásne ceny, dobrá 
nálada aj takto by sa dal charakterizovať priebeh vyhodnotenia. 

Cena za techniku:
Klára Figúrová – ZŠ Dulov

I. kategória
3. miesto – Dušan Sivák, Juraj Čapák – ZŠ Dolná Súča
2. miesto – Lea Wiederman, Pavel Šlapák, Rebeka Fisherová, Lola 
Roháčová – ZŠ Ilava
1. miesto – Aneta Ondračková – ZŠ Horná Súča

II. kategória
3. miesto – Jakub Kebísek – ZŠ Horné Srnie
2. miesto – Emma Melišíková – ZŠ Pruské
1. miesto – Ema Mičková – ZŠ sv. Michala Nemšová

ohľadom environmentalistiky, odstraňovania čiernych skládok a separácie 
odpadu. Zapojiť sa mohli nielen školy, ale aj samotná obec či občania. 
Spolu sme vyčistili plochu 154 011 m², vyzbieralo sa 124 vriec a zapojených 
bolo 41 dobrovoľníkov. Tretie miesto získala ZŠ s MŠ V. Mitúcha Horné 
Srnie, na druhom mieste sa umiestnila Obec Červený Kameň a krásnym 
prvým miestom sa právom môže pýšiť ZŠ J. Palu Nemšová.

Mažoretky zo ZŠ Dulov na vystúpení

ZŠ Nemšová J. Palu pri čistení rieky Váh Pani riaditeľka zo ZŠ Nemšová J. Palu preberá cenu za prvé miesto

Víťazka 1. miesta v  I. katagórii
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Dňa 7. júna 2014 sa v Ľuborčianskej doline konal ďalší ročník úžasného 
podujatia s názvom Deň sv. Huberta. Súčasťou programu bola ako 
každoročne svätá omša so svätohubertskými tradíciami, ukážky vábenia 
zveri či predvádzanie sokoliarov. Podujatia sa tak ako minulý rok zúčastnila 
aj MAS Vršatec. Tentokrát sme však neboli sami. Vystúpili sme s našimi 
partnermi z Českej republiky. Svoje zvyky a tradície odprezentovali MAS 
Vodňanská ryba, MAS LAG Strakonicko, MAS Rozvět zahrady jižních Čech, 
MAS Česká Kanada a  MAS Blanský les - Netolicko. Vystúpenie sa konalo 
v rámci krásneho projektu nadnárodnej spolupráce s názvom „Zvyky a 

Predstavujeme II. kolo projektov v rámci súkromného grantu
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: Všeličo o včelách

Konečný prijímateľ: Hubert Ľuborča 
Výška NFP: 1 960,40 Eur 

Cieľom projektu bolo propagovať včelárstvo ako také v našom regióne. V rámci realizácie projektu 
došlo k spoznávaniu života včiel, ich produktov, prínosu pre človeka a prírodu, ale i práce so včelami a 
včelími produktmi. Projekt „Všeličo o včelách“  spočíval vo vyhotovení 10 propagačno - náučných tabúľ 

s rozmermi 1600 mm x 800 mm, ktoré sú osadené do drevených prenosných stojanov s povrchovou 
úpravou. Hlavným cieľom projektu je využitie propagačných panelov pri výstavách, pri prednáškach v 

školách, prednáškach pre odbornú, ale i laickú verejnosť, pri akciách, ktoré budú poriadať včelári,  mesto 
Nemšová, ale aj MAS Vršatec vo svojom regióne.

Viac fotografií a videoprezentácie z obidvoch súťaží nájdete na stránke www.masvrsatec.sk alebo na facebook-u.        

Celkové hodnotenie súťaže

Názov školy Vyčistená plocha 
(m²)

Počet 
lokalít

Počet 
vriec

Počet 
zapojených 

žiakov

Počet 
dobrovoľníkov

ZŠ s MŠ  
H. Gavloviča  Pruské 36 000 3 10 58 11

ZŠ Červený Kameň +  
ZŠ Mikušovce 27 900 5 31

12 z Červeného 
Kameňa +

38 z Mikušoviec
3

ZŠ Tuchyňa 1 500 5 11 23 6
ZŠ s MŠ V. Mitúcha

Horné Srnie 4 000 8 21 210 6

ZŠ  J.Palu 2 Nemšová 59 611 3 40 290 0
ZŠ s MŠ R. Hečku

Dolná Súča 25 000 11 245/260 15

ZŠ Bolešov prednášky a 
vzdelávacie aktivity 257

Spolu 154 011 m² 24  
lokalít

124
vriec

1133
žiakov

41
dobrovoľníkov

Deň sv. Huberta   
v Ľuborčianskej doline

tradice na obou stranách hranice“. Okrem predvádzania nádherných 
originálnych krojov zaspievali ľudové piesne a zatancovali ľudové tance. 
MAS Vršatec mala pre návštevníkov podujatia v Ľuborčianskej doline vo 
svojom stánku pripravené propagačné materiály a s radosťou o aktivitách 
informovala každého, kto sa pri stánku zastavil. Podujatie organizovalo 
opätovne poľovnícke združenie Hubert Ľuborča, ktoré je zároveň veľmi 
aktívnym členom MAS Vršatec, a my musíme uznať, že sa im organizácia 
podarila na výbornú. 

Partnerské české MAS ako účastníci na Dni sv. Huberta Tím MAS Vršatec na Dni sv. Huberta
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Povesti spod Vršatca 
Klenoty nášho územia

XII. Levia skala
Tisíc rokov sa Váh valí dolu svojím korytom. Jeho vlny žblnkocú, voda sa perlí a slnečné lúče sa v nej lámu. Tečie v čarokrásnej krajine 
odpradávna. Ej, keby vedel rozprávať, príbeh o levovi by on najlepšie porozprával. Bolo to dávno, vtedy v našej zemi vládol knieža 
Pribina. Múdrym on bol vládcom, lenže veľmi dobráckeho srdca, nuž niektorí jeho vladykovia si robili, čo chceli. Na strednom Váhu žil 
tiež jeden taký a volal sa Vido. Bol spupný, svoje knieža v Nitre neposlúchal. Jedného dňa, bolo pekné leto, vošla do Vidovho hradu 
veľká karavána. Akýsi Armén, bohatý obchodník, putoval naprieč slovanskými krajmi, uberal sa do Nitry. Keďže sa chýlilo k večeru, 
hodlal prenocovať pod ochranou hradieb dreveného hradu pri Váhu. Vladyka mu to s radosťou dovolil, veď to bola pre jeho ľud 
vzácna udalosť. Príchod kupcov, to bol sviatok, príležitosť, zábava. Lenže tento Armén nebol hocijaký kupec. Bol nesmierne bohatý 
a hocikde svoj tovar nerozkladal. Iba vo veľkých mestách a na kráľovských dvoroch. Ale z vďačnosti za nocľah rozložili jeho ľudia na 
druhý deň šiatre aj vo Vidovom hrade. A vtedy si vladyka všimol, že pod lipou na štvorkolesovej káre stojí klietka a v nej drieme akási 
obrovská mačka. Takého zvera nikdy nevidel, preto sa Arména vzrušene spýtal: „Čože je to za zvera, kupec? Po prvý raz vidím takú 
obludu.“ „To je lev, pane. Však je krásny? A to ešte nevidíš, ako kráča, ako skáče. Iba vtedy sa celkom ukáže jeho krása.“ „Chcel by som to 
vidieť. Budeš mojím hosťom sedem dní a sedem nocí, kupec. Tvoj lev sa mi nesmierne páči.“ Kupec nemal radosť z jeho pohostinstva, 
ponáhľal sa. Ale dobre on už poznal ľudí, prieky by mu nepomohli, ba ešte horšie by sa mohlo stať. Tak len leva ďalej chválil. „Veru je 
to krásne zviera a mocné, vola zabije jedným úderom svojej strašnej laby.“ Vido nedôverčivo krútil hlavou. No i sám videl, že lev môže 
byť naozaj veľmi mocný. Najčudnejšia mu bola na ňom dlhá hriva na šiji. Keď sa lev v klietke pohol a postavil na nohy, Vido ustrašene 
cúvol. „Neľakaj sa, pane, lev ti teraz nemôže nič urobiť, v klietke je bezmocný. 
Vladyka sa nasrdil: „Však sa zajtra pozrieme na neho.“ Toho rána sa nahrnulo okolo arény veľké množstvo ľudí. Z hradieb sa pozeral 
vladyka i so svojou dcérou Kvetoslavou. Bola jeho jediným dieťaťom. Svoju matku nepoznala, zomrela, len čo dievča priviedla na svet. 
Vidova dcéra bola smutná, zádumčivá, azda ešte nikdy nikto nevidel na jej tvári úsmev. Divadlo s levom bolo dobrou príležitosťou, 
ako ju potešiť. 
...
Kvetoslava pozerala so zaľúbením na krásne zviera. Pýtala si od krmičov leva mäso a sama mu ho pomedzi kovové tyče mreží podávala. 
Z veľkého krčaha liala vodu levovi do kamennej misky. Lev strebal jazykom a keď občas zodvihol hlavu a pozrel na devu, vtedy sa 
šťastne usmiala a tlieskala rukami. Keď si lev po obede v klietke ľahol, osmelila sa prestrčiť k nemu ruku a pohladkať ho. Ani sa 
nepohol, ba roztiahol sa na dlážke klietky. A keď ho deva poškrabala za ušami, začal priasť ako domáca mačka. „Kúp mi toho leva, 
drahý otec,“ zaprosila Kvetoslava, keď zistila, že pri nej stojí a so záľubou sa prizerá jej hre s levom....
„Počúvajte, bojovníci! Váš vladyka získal leva, je to kráľovské zviera, najsilnejšie medzi zvieratami. Iba králi môžu mať levov. Nuž i ja, 
Vido, som od tejto chvíle vaším kráľom.“ Čakal, ako ľudia prijmú jeho reč. No nemusel sa báť, že ho odsúdia. Títo muži, žijúci na bujných 
lúkach pri Váhu, boli sami bujní, skoro diví. Pri jeho slovách sa im oči rozblčali, srdcia rýchlejšie roztĺkli. Vyhovoval im smelý vodca, ktorý 
sa nebál ani Pribinu. Hľa, ba ešte ďalej siaha, chce byť kráľom celej zeme. Volali mu: „Buď zdravý, Vido!“ „Perún nech ťa žehná, kráľ 
Váhu! Nech žije kráľ !“ „Hradište pod hradom sa rozrastie a bude z neho mesto, ktoré v túto chvíľu pomenúvam Leva.“
Zatiaľ Kvetoslava neustále chodila k levovi a sama ho kŕmila a napájala. Netrvalo dlho, strašné zviera si na ňu tak zvyklo, že bez nej už 
nechcelo ani žrať. I ona mala leva rada, bola pri ňom po celý deň. Ba i v noci. Na otcovo zdesenie ju tam raz našiel strážca a povedal 
mu to. Zavolal si ju a varoval ju: „Nechoď tak blízko k dravcovi, dcérka, môže sa ti jedného dňa zle povodiť.“ „Neboj sa, otec, lev tvojej 
dcére neublíži.“ „Si pri ňom neopatrná. Tisneš ruku do klietky, pohládzaš ho, čože ty vieš, ako také zviera zmýšľa?“
Jedného dňa, neskoro večer, keď všetko stíchlo a každý šiel spať, prikradla sa ku klietke a odsunula na levovom väzení ťažké dvierka. Lev 
vstal, mykol chvostom a vyskočil z klietky. Ale ktorýsi zo strážcov zazrel, čo sa robí, spravil poplach. Hneď sa na nádvorie vyhrnuli ľudia 
a splašene volali: „Lev je vonku, ušiel z klietky, pustila ho Kvetoslava.“ Z Levy vyrazilo množstvo ľudí s fakľami. Vido leva prenasledoval. 
No keď už boli pri rieke, vtedy čosi čľuplo do vody. Vido vyrazil vpred sťa šialený, lebo pochopil, že lev sa vrhol do Váhu. Prepláva ho a 
stratí sa naveky aj s dievčinou v hustom pralese, čo rástol za riekou! Tam mu veru nebude nič prekážať, ak bude chcieť devu roztrhať. 
Všetci natŕčali oči do tmy, ale čoskoro všetko stíchlo a mužom z Levy nezostalo nič iné, ako sa vrátiť naspäť.
O niekoľko týždňov po nešťastí vrátil sa do Levy Lipec, syn starého kožiarskeho majstra. Bol na Pribinovom dvore desať rokov, učil sa 
tam zlatníckemu remeslu. Keď si doma oddýchol z dlhej cesty, pojal ho otec na lov. Chodili po hore, po lúkach pri Váhu, ale okrem 
jediného zajaca neulovili nič. Zastavili pri rieke a opreli sa o kopije. Ako sa tak pozerali po okolí, zrazu syn vykríkol: „Tam, hľa, otec, vidíte 
ich? Tury. Tam treba loviť, za riekou. Pokojne sa pasú, ani si nevšimli, že sa tu hýbeme. Starší muž priclonil zrak proti slnku, ktoré práve 
zapadalo. Aj on tury videl. Chvíľu mlčal, potom povedal: „Hej, syn môj, za Váhom je zveri dosť. Lenže pre nás to nie je lovište. Inakší 
lovec v ňom poľuje.“ A vyrozprával, ako to bolo s levom. Keď skončil, syn sa spýtal: „Videl niekto odvtedy Kvetoslavu? Videl niekto 
leva?“ „Devu nie, ale leva áno. I ja som ho videl.“ „Teda ako sa to všetko skončilo?“ „Veľmi zle. Vido viedol na druhý deň chlapov za 
Váh. Preplavili sme sa na člnoch a pltiach. Veľké množstvo ľudí prečesalo krajinu za riekou. Až na tretí deň sa podarilo zistiť, že sa lev 
usalašil na obrovskom brale. Tam, aha, trčí, za tými horami.“ „Vršatec?“ „Teraz ho volajú Levia skala. Lev tam spáva a v horách pod skalou 
loví. Ktože ho vie, čo je s Kvetoslavou, možno, že je dávno mŕtva. Lebo ak ju neroztrhal, zahynula hladom. Od tých čias, čo nežije kráľ, 
nik sa za Váh neodváži. „Vido zomrel?“, opýtal sa Lipec. „Roztrhal ho lev. Veru tak skončil náš nový kráľ. Pri hľadaní svojej dcéry sa raz 
ocitol sám zoči-voči levovi a skončil v pazúroch dravca, ktorému sa tak veľmi chcel podobať. Lipec sa na viac nepýtal, mlčal. Zadumane 
hľadel k Levej skale. Potom mu oči opäť zablúdili k turom. Zvieratá šklbali chutnú trávu, ničoho si nevšímali. Zrazu však vyletel z húštia 
ako strela žltý tieň. Zrazil turie teliatko, schytil ho a ušiel s ním do krovia. „Lev,“ zvolali naraz obidvaja vzrušení lovci, „Vidov lev!“ Dobrú 
chvíľu stáli ako skamenení. Potom sa ozval z hory za Váhom silný rev. V tú chvíľu sa pustil lev do večere. Lipec povedal: „Dostanem ho, 
otče, pôjdem do jeho dúpäťa. A ak Kvetoslava žije, zachránim ju. Odišli domov. Po večeri unavení si skoro ľahli. Lenže Lipec v tú noc 
nespal. Prehadzoval sa na medvedej koži, akoby mu bolo lôžko tvrdé. Nemohol sa dočkať brieždenia. Vstal a ešte za tmy vykročil z 
domu s lukom na pleci a s ťažkou sekerou v ruke. Otcovi nepovedal nič. Došiel k Váhu a preplavil sa cezeň. Skryl člnok v húští a vyrazil 
k Vršatcu. Šiel a svietil si fakľou na chodník vyšliapaný zverou. Svetlo uhasil, až keď sa začalo brieždiť. Zastal a zahľadel sa medzi staré 
buky. Pomedzi stromy v rannom opare zazrel belieť sa steny vršatských brál. Lipec podišiel k mladému hrabcu. Odťal ho a orúbal tak, 
že z neho bola mocná vidlica. Poťažkal ju v ruke a vykročil ku skale. Chodník, čo vyšliapal lev, ho viedol. Dostal sa do úzkej rozsadliny, 
ledva sa ňou pretisol. Škrabal sa cez ňu kamsi pod oblaky. O nejakú chvíľu sa ocitol na vrchu. Nebola to holá skala ako si myslel. Pred 
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XIII. Fígeľ husitskej dievčiny

ním sa rozprestierala rovina obrastená machom. Ranné slnko vyhuplo spoza hôr a osvietilo mu pred očami prečudesný výjav. Pred 
nízkou jaskyňou ležal lev a na zemi pri ňom sedela Kvetoslava. Ruky mala zaborené v hrive leva, hlavu si opierala o jeho šiju a spala. 
„Zvláštna zajatkyňa, čudný strážca,“ zašepkal bledými perami Lipec. V tú chvíľu sa dravec prebral a vyskočil na rovné nohy. Spiaca deva 
sa zošuchla do machu. Ale hneď aj ona vstala a začala kričať: „Stoj lovec, neubližuj môjmu levovi!“ Lež krik leva nepomýlil, sťa blesk 
skočil k Lipcovi. Šibol labou, a už sa mladý junák váľal v bezvedomí. No vtedy spoza skaly vyskočil iný muž a hrabovou vidlicou pritisol 
leva k stene brala. Potom volal na Kvetoslavu:“ Podajže mi sekeru, dcéra vladykova!“
Ale tá sa nehýbala, muž videl, že rozmýšľa. Až o chvíľu sa pohla k sekere a zobrala ju z ruky nehybného Lipca. „Tu je sekera, lovec, 
ale nedám ti ju, aby si leva zabil. Ja teba skántrim. Mne lev neublíži, sám si videl. Ani on, ani ja nechceme bývať vo Vidovom meste.“ 
„Táraš, pochabá hus, zdivela si v hore. Tvoj lev neloví len tury, hubí ľudí, naposledy zabil tvojho otca. „Čože, môj otec je mŕtvy?“ „Tak 
je, Kvetoslava.“ Dievča zaplakalo, ale sekeru mužovi nedávalo. A ktovie, ako by sa to bolo skončilo, keby sa nebol prebral z omráčenia 
Lipec. Vyskočil a zobral deve z ruky sekeru. Potom skočil k levovi a búšil ho tylom sekery do čela. Keď Kvetoslava videla, že lev spadol 
na zem, prikľakla si k nemu a ťahala ho za hrivu. Ale zviera sa viac neprebralo. Bolo po ňom. „Nechcel som ho zabiť,“ vravel ticho Lipec, 
„naschvál som ho tylom. Nezaťal som do tvojej živej hračky.“ Deva tam plakala a Lipec objal svojho otca. Lebo to on sa potichu zakrádal 
synovou stopou a v poslednej chvíli ho zachránil. Stiahli z leva kožu, pojali so sebou Kvetoslavu a vrátili sa do Levy. Vladykova dcéra 
aj doma smútila za levom. Prestala až o niekoľko týždňov. No Lipcovi a jeho otcovi nevedela odpustiť. Vyhnala ich z mesta. Tí si však 
vedeli rady. Prešli so svojimi za Váh a smelo vykročili ta, kde stýále Levia skala. Do roka na nej zbudovali mocný hrad a pod jeho bránu 
pribili leviu kožu.  Podľa Vidovho leva sa dodnes volá jedno mesto na strednom Váhu Ilava a jedna skala, ktorú stredoveké kroniky 
nazývali Öröslánykö alebo Löwenstein, Levia skala.

Spracované podľa knihy Psí knieža od Milana Húževku. Upravené. 

Keď v Čechách vládli husiti, aj úbohí slovenskí poddaní si na chvíľu vydýchli. Narovnali chrbty ohnuté robotou na panskom a tajne 
upierali zrak k horským priesmykom, či sa tam nezjaví Žižkovo vojsko a nevyženie nenávidených pánov.  Plní nádeje boli aj ilavskí 
poddaní. A naozaj, jedného dňa od Klobušíc zarachotili tisíce konských kopýt. Dvíhal sa spod nich mrak prachu a halil do svojho 
žltobieleho závoja spotené kone a unavených jazdcov. Z kúdolu trčala iba zástava s červeným kalichom. Do Ilavy prišli husiti. Ešte toho 
istého dňa zaútočili na hrad, dobyli ho a obsadili pevnosť asi dvestočlennou posádkou. Ostatné vojsko sa pohlo ďalej. Od tých čias 
sídlili na hradoch Ilava, Košeca, Vršatec a Lednica stále husitské posádky. Ilavčania sa stali v priebehu jedného dňa slobodnými. Ba 
čo viac, aj ich chudoba sa stratila. Husitský kapitán časť pánov z mesta vyhnal a časť posadil do hradného žalára. Ich polia, záhrady, 
humná a stajne si rozdelili poddaní. No kráľ Žigmund nechcel trpieť svojich úhlavných nepriateľov v krajine. Poslal do Ilavy množstvo 
žoldnierov, aby odtiaľ kacírov vyhnali, a tých, čo sa pridali k nim, prísne potrestali. Lenže nestalo sa tak, ako kráľ očakával. Ktosi prekazil 
jeho úmysel. Stalo sa raz, že husitská posádka musela z Ilavy odísť. Vrchný hajtman zanechal v meste len choré české dievča. Mladá 
bojovníčka bola ranená do nohy. Liečila sa u dobrých ľudí a keďže bola zhovorčivá, všeličo im rozprávala, učila ich, spievala im husitské 
piesne. Bola ako kazateľ. Ľudia chodili do domu, kde ležala, a radi ju počúvali. Jedného dňa sa ktosi vrátil z ciest so zvesťou, že sa od 
Trenčína k Ilave pohlo veľké vojsko. Chce potrestať tých, ktorí vraj ublížili pánom a pridali sa k husitom. „Čo budeme robiť?“ pýtali sa 
ľudia husitskej dievčiny. Ťažko bolo radiť. Hradná posádka odišla preč, privolať ju a takto zachrániť mesto bolo nemožné. Dievča dlho 
rozmýšľalo, napokon Ilavčanom poradilo: „ Je už večer, skúsme to využiť na našu záchranu. Kým nepriateľské vojsko dôjde až k mestu, 
bude celkom tma. Choďte všetci, zapáľte vatry a ku každej nech sa postaví jeden človek s dlhou palicou. Poslúchli ju. Nastavali vatier, 
zapálili ich a ku každej si zastal jeden človek. Rozkročil sa, aby ho bolo z diaľky dobre vidieť a oprel sa o dlhú palicu. Keď prišli žoldnieri 
na dohľad k Ilave, videli, že okolo mesta horia vatry. blčali a svietili do večernej temravy, pri každom ohni ktosi stál. Z diaľky vyzeralo 
všetko inak. Veliteľ žoldnierov pozeral na žeravú obruč okolo mesta s obavami a povedal svojim stotníkom: „ Vidíte ich?! Prešibaní 
kacíri naschvál rozšírili správu, že idú z Ilavy preč. Chceli nás prilákať, aha, tam pri ohňoch leží všetko ich vojsko.“ Zrazu sa všetkým 
žoldnierom zdalo, že pri vatrách musí ležať záľaha husitov, lebo chlapi s dlhými palicami vyzerali ako strážni, opretí o kopije. České 
vojsko čaká s pripravenými zbraňami na príchod nepriateľa. „Málo nás je na nich. Vrátime sa a prídeme s väčším vojskom.“ Kapitán 
prvý zvrtol koňa. Žoldnieri sa vrátili, odkiaľ prišli. Keď kráľ Žigmund poslal proti Ilave vojsko po druhý raz, boli už husiti v meste a v 
statočnom boji zvíťazili. Ochránili Ilavčanov pred hnevom nasrdeného kráľa a ľudia mohli ďalej žiť slobodne.

Spracované podľa knihy Meč slepého rytiera od Milana Húževku.
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Obec TUCHYŇA

Samosprávny kraj: Trenčiansky
Okres: Ilava

Počet obyvateľov: 782
Rozloha: 554,4 ha

Prvá písomná zmienka: r. 1243

Chotár obce leží v malebnom údolí obklopený hradbami Bielych Karpát. 
Na severozápade vyčnievajú hrebene vápencových skál Vršatca. Tuchynský 
chotár sa stretáva na východe s Dulovským, na severovýchode s Kvašovským, 
na juhu so Savčianskym a Pruštianskym a na severozápade s Mikušovským 
chotárom. Väčšinu chotára tvorí orná pôda, len časť je využívaná ako pasienky. 
Východosevernú časť obce obklopujú lesy. Samotné nerastné bohatstvo obce 
spočíva v náleze tehliarskej hliny na Lipovke a Chrasti. Prvá písomná zmienka o 
obci pochádza z roku 1243. Nachádza sa na Donačnej listine uhorského kráľa 
Bélu IV. Touto listinou obdaril kráľ svojho verného služobníka Bechenu, syna 
Mikuláša majetkom, ktorý po sebe zanechal zomrelý služobník Trenčianskeho 
hradu Pouse.  Od najstarších čias existovali vlastne dve Tuchyne: panská 
(Tuchyňa dominni) a zemianska (Tuchyňa mobilium). Obe Tuchyne mali svojich 
poddaných. Panská Tuchyňa bola majetkom Vršatského panstva a zemianska 
Tuchyňa po stáročia patrila rodine Tuchynských.

Stáli ste pri zrode MASky, ako si myslíte, že 
sa odvtedy posunula?
Myslím si, že sa posunula veľmi dopredu, 
dostala sa do povedomia ľudí, občanov najmä 
organizovaním rôznych akcií, čo ma nesmierne 
teší.

Aký je Váš vzťah k MAS Vršatec? 
Kladný. Ako inak. (Úsmev) Tím je tvorený 
mladými perspektívnymi ľuďmi, ktorí vedia, čo 
chcú. Samozrejme na čele s predsedom. Ste 
aktívni, staráte sa o chod MASky, robíte rôzne 
aktivity, čím sa zviditeľňujeme. Teší ma, že ste 
kolektív ľudí, ktorých práca baví. Veľa svojho 
voľného času venujete zviditeľneniu MASky, čo 
nám môžu niektoré MAS závidieť.

Ste podpredsedníčka MAS, ako vnímate 
svoju funkciu?
Bola to pre mňa pocta od kolegov, potešilo ma 
to. Svoju funkciu beriem voči MAS veľmi vážne 
a zodpovedne. 

Je niečo čo sa Vám na MASke nepáči?
Akurát vzdialenosť kancelárie. Ako 
podpredsedníčka MASky pociťujem, že by 
som mala byť častejšie v kancelárii, ale keby 
bolo sídlo MAS bližšie, chodila by som k vám 

častejšie. Tým sa samozrejme nevyhováram. 
Myslím si, že je to všeobecný názor medzi 
kolegami. Do budúcna by sa mohlo nad tým 
pouvažovať. 

Ktorá z aktivít MAS sa Vám páčila najviac a 
prečo?
Z toho množstva si neviem predstaviť, ktorá 
bola najlepšia. Bola som takmer na každej. 
Určite boli všetky prínosné pre ľudí, každý si 
našiel to svoje. Napríklad ma veľmi teší, že sa u 
nás bude organizovať už druhýkrát letné kino. 
Inak nemám favorita.  

Čo by ste MASke odporučili? 
Aby ste pracovali ďalej tak dobre, ako doteraz 
a aby vám pracovné nasadenie vydržalo, čo 
najdlhšie.

Ako dlho ste starostkou obce?
Starostkou som 4. volebné obdobie.

Ste spokojná s fungovaním obce?
Ja som síce spokojná, ale mohlo by to byť 
aj lepšie. Privítala by som od občanov väčší 
záujem o dianie v obci. Napríklad keď robíme 
kultúrne akcie, skôr na nich vidíme cudzích ľudí 
ako domácich. A to aj napriek tomu, že naši 

občania chcú, aby sme organizovali podujatia. 
Potom nás to odrádza, nie je to zadarmo a 
keď vidíme nezáujem od občanov, povieme si, 
načo zbytočne vyhadzovať peniaze. Taktiež ma 
veľmi trápi ľahostajnosť občanov k životnému 
prostrediu vytváraním rôznych skládok, hoci v 
obci separujeme všetok odpad.

Čím je Vaša obec výnimočná? 
Svojou polohou a pekným prostredím, krásnou 
prírodou. Jej výnimočnosť spočíva aj v blízkej  
dostupnosti k diaľnici. 

Aké sú Vaše plány v obci?
Chceli by sme dobudovať chodník v hornej 
časti obce, ďalej sa plánujú opraviť obecné 
budovy a predovšetkým je potrebné riešiť v 
obci kanalizáciu. 

Povedzte nám o úspechoch v obci resp. na čo 
ste najviac hrdí?
Asi na čerpanie eurofondov, môžem 
zodpovedne povedať, že ich využívame dosť. 
Od roku 2006 sa uskutočnili rekonštrukcie ciest, 
chodníkov, autobusových zastávok, verejného 
osvetlenia, dobudovali sa miestne komunikácie, 
prebehla rekonštrukcia obecného úradu, 
kultúrneho domu. V materskej a základnej škole 

Kostol sv. AnnyStarostka obce Eva Hejduková
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Návšteva z  
MAS VODŇANSKÁ RYBA

sme previedli plynofikáciu kúrenia s kompletnou 
výmenou rozvodov a vykurovacích telies. Na 
základnej škole bola prevedená výmena okien a 
dverí a sčasti aj na materskej škole. Vybudovalo 
sa tanečné kolo, oplotil sa cintorín, aktívne sme 
spolupracovali s  farským úradom pri stavbe 
kostola  v obci. Práce začali v roku 1999 a v 
roku 2002 sme ho kolaudovali. V súčasnosti 
realizujeme  projekt  Revitalizácie verejného 
priestranstva v hornom parku. Je to projekt, na 
ktorý sme získali finančné prostriedky z našej 
MAS. V dolnom parku budujeme nové detské 
ihrisko z prostriedkov z Programu obnovy 
dediny a taktiež prebieha oprava fasády na 
základnej škole, na ktorú sme získali financie z 
MF.

Aké miesta by ste návštevníkom odporučili?
Rozhodne okolitú prírodu. Odporúčam pešie 
túry, cyklotúry, dostaneme sa odtiaľto na 
Vršatec, cez hory aj na hrad Lednica. Ide 
takpovediac o trasu z hradu na hrad. 

V dňoch 5.-8. júna 2014 sme na našom 
území opäť mohli privítať a pohostiť našich 
priateľov a kolegov z MAS Vodňanská ryba. 
Ide o výmenu skúseností v rámci projektu 
nadnárodnej spolupráce, ktorý momentálne 
implementujeme. Projekt je v realizácii s 
ďalšími miestnymi akčnými skupinami, 
ktorými sú: OZ Rozkvět Zahrady Jižních Čech, 
MAS LAG Strakonicko, MAS Česká Kanada a 
Blanský les – Netolicko. Zástupcovia všetkých 
uvedených MAS si prišli nielen pozrieť náš 
krásny región, ale taktiež prišli načerpať mnoho 
nových nápadov a myšlienok do budúceho 
programového obdobia, na ktoré sa aj oni 
usilovne pripravujú. Sme veľmi radi, že sme ich 
mohli pohostiť a ukázať im to najlepšie, čo na 
území máme. Zblízka sa mohli pozrieť nielen 
na svet včiel, lietadiel, poľovníctva či zakúsiť 
vôňu železa, ale taktiež na vlastnej koži zažiť 
adrenalín pri splavovaní rieky Váh pretekajúcej 
celým našim územím a tak sa celkom 
nenápadne dostať priamo k hotelu. Možno 
troška šok, no predovšetkým obrovský zážitok 
ich čakal v podobe tohto raftu. Ďakujeme za 
návštevu a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu! 
Viac fotografií nájdete vo fotogalérii na stránke 
www.masvrsatec.sk alebo na facebook-u.

Aktívny občan!
Opäť môžete dokázať, že máte reálny záujem o svoje územie! MAS Vršatec do konca augusta 2014 
zbiera fotodokumentácie s návrhom riešenia na “minirekonštrukcie” zdevastovaných plôch na území 
MASky. Môže sa jednať len o udržiavacie práce. Ak máte záujem o obnovu ihriska, opravu lavičiek, 
zábradlí alebo iných plôch/objektov, neváhajte nás kontaktovať. Spoločne s členmi MAS vyberieme 

projekty, ktoré podporíme. Potrebné sú len aktuálne fotografie miesta a stručný návrh riešenia! Návrhy 
posielajte na masvrsatec@masvrsatec.sk Máte ideálnu príležitosť skrášliť s nami región spod Vršatca. 

Takže hravo do toho! Tešíme sa na Vaše návrhy!

Letecký pohľad na obec Tuchyňa, autor CBS s.r.o.

Kolegovia z MAS Vodňanská ryba po splavovaní rieky Váh

Na poľovníckej výstave v Bohunickom kaštieli
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Obec VRŠATSKÉ PODHRADIE

Samosprávny kraj: Trenčiansky
Okres: Ilava

Počet obyvateľov: 243
Rozloha: 1343 ha

Prvá písomná zmienka: r. 1439

Vršatské Podhradie sa nachádza v horskom masíve Bielych Karpát priamo na 
úpätí malebných Vršatských bradiel. V rámci obcí regiónu MAS Vršatec sa obec 
nachádza na severe územia. Severnejšie položená je už len obec Červený Kameň. 
Vršatské Podhradie je hraničnou obcou s Českou republikou. Charakterizovať 
by sa dalo ako malá dedinka pod dvomi skalnými masívmi a zrúcaninou hradu. 
Od obce Pruské je vzdialená 7 km, nadmorská výška Vršatského Podhradia je 
však o približne 400 m n.m. vyššia. Juhovýchodný okraj chotára je vrchovinný, v 
západnej časti s masívnymi pieskovcami a vo východnej so štíhlymi vápencovými 
bradlami skôr hornatinný. V nasledujúcich riadkoch Vám prinášame rozhovor so 
starostom obce Vršatské Podhradie Pavlom Husárom.

Aký je Váš vzťah k MAS Vršatec? 
Pozitívny, podobne ako je to u všetkých 
starostov. Zo začiatku sme sa procesu až tak 
veľmi nezúčastňovali, aktivity sú však vítané. 
Myslím si, že plnia svoj účel. Ak bude do budúcna 
prioritou MASky podpora podnikateľov, vidím 
ju ako veľký prínos pre celý región a to najmä čo 
sa týka rozvoja podnikateľských aktivít v rámci 
cestovného ruchu. Nezanedbateľná je však aj 
podpora samosprávy. 

Je niečo čo sa Vám na MASke nepáči?
Nemám zásadnú výhradu, ako organizácia 
funguje. Pri každej činnosti sa nájde niečo, čo 
sa dá vylepšiť, ale všetko závisí od vzájomnej 
komunikácie. 

Ktorá z aktivít MAS sa Vám páčila najviac a 
prečo?
Sprievodné aktivity sú fajn, najviac sa mi páčila 
výtvarná súťaž, čiže aktivita pre deti, je to 
výborné, že sa takto preukazuje kvalita našich 
najmenších. 

Čo by ste MASke odporučili? 
Mali by sa detailne zohľadňovať špecifiká každej 
jednej obce, aby to prinieslo osoh každému 
a neriešiť všetko globálne. Ale to je len môj 
pohľad na vec, neviem ako toto vnímajú ostatní. 
A samozrejme presunúť sídlo niekam bližšie, to 
by sa mohlo vylepšiť. (Úsmev)

Pozorujete zmeny v regióne tým, že tu 
pôsobí MAS?
Určite, vo všeobecnosti to môžem potvrdiť. 

Projekty je vidno, ale aj výraznú propagáciu z 
vašej strany. Je vidieť, že sa v priestore niečo 
deje a projekty boli prínosom. 

Ako dlho ste starostom obce?
Toto je moje 4. volebné obdobie.

Ste spokojný s fungovaním obce?
Tak s niektorými činnosťami áno, s niektorými 
nie, je čo zlepšovať, trápi ma neaktivita ľudí. 
Najmä by som teda zlepšil podiel ľudí na 
činnosti v obci, aby sa angažovali, pretože len 
kritizujú. Druhá strana mince je teda, že sú tu 
ľudia, ktorí sa zapájajú a pomáhajú. 

Čím je Vaša obec výnimočná? 
Rozhodne Vršatskými bradlami, ktoré sa tu za 
nami vypínajú. Stál tu hrad, po ktorom nám 
zostali ruiny. Výnimočná je samozrejme okolitá 
príroda, turistické chodníky. Máme veľký 
kataster a malý počet obyvateľov. Ak berieme 
do úvahy druhý uhoľ pohľadu, výnimočnosť 
spočíva aj v horšej dostupnosti, je to niečo „iné“, 
položenie obce skrátka hovorí za všetko. 

Aké sú Vaše plány v obci?
Finančné možnosti sú obmedzené. Potrebujeme 
však zrekonštruovanie vodovodu, multifunkčné 
ihrisko, radi by sme obec úplne odkanalizovali. 
Máme problémy so zásobovaním pitnou vodou. 
Plánujeme vybudovať IBV a spracovať územný 
plán, aby sme sa niekam pohli. Prioritou sú aj 
podnikateľské aktivity v oblasti cestovného 
ruchu. Ďalej by som rád dokončil rekonštrukciu 
miestnych komunikácií a vyriešil dopravnú 

Starosta obce Pavol Husár

Chmeľová autor Peter Trenčan

Ruiny hradu Vršatec autor Rudolf Mlích
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situáciu vybudovaním parkoviska pre turistov. 

Povedzte nám o úspechoch v obci resp. na čo 
ste najviac hrdí?
Rekonštruovala sa časť vodovodu, obec je 
plynofikovaná, čiastočne je aj odkanalizovaná 
a na 80% máme zrekonštruované miestne 
komunikácie. 

Aké miesta by ste odporučili návštevníkom?
Určite odporúčam všetkým rôzne vyhliadkové 
miesta na bradlách, návštevu ruín hradu, 
prejsť si turistickými chodníkmi okolo Vršatca. 
Taktiež pre cykloturistov je možný prechod do 
Červeného Kameňa. Z akcií za návštevu stojí 
tradičná púť na Brezovej so svätou omšou, 
ktorá sa každoročne konáva druhú augustovú 
nedeľu.

V dňoch 10. - 12. júna 2014 sa konala odborná 
exkurzia “Banskobystrický vidiek”, ktorú 
zastrešovalo regionálne pracovisko NSRV 
pre Trenčiansky kraj. Exkurzie sa zúčastnili aj 
zástupcovia MAS Vršatec. Účelom cesty bola 
návšteva troch miestnych akčných skupín: 
Muránska planina, Malohont a Podpoľanie. 
Prvý deň bol zameraný na návštevu Partnerstva 
Muránska Planina – Čierny Hron, ktoré 
pozostáva z územia dvoch mikroregiónov. 
Druhý deň sme sa presunuli na územie Miestnej 
akčnej skupiny Malohont, kde nás privítala 
manažérka MAS Mirka Vargová. Program sa 
začal prehliadkou realizovaných projektov cez 
prístup LEADER v meste Hnúšťa. Jednalo sa o 
projekty vonkajšieho verejného fitnescentra a 
rekonštrukciu knižnice, ktorá dostala moderné, 
bezbariérové, priestranné a kvalitne vybavené 
priestory. Poobedňajší program zahŕňal 
návštevu unikátneho vodného mlyna v obci 
Veľké Teriakovce, ktorý slúži ako múzeum  s 
expozíciami zameranými na mlynárstvo, 
tradičné spôsoby obživy našich predkov, 
tradičné remeslá a bývanie. V obci Drienčany, 
v ktorej pôsobil aj spisovateľ Pavol Dobšinský, 
boli za účasti starostu obce predstavené 

Odborná exkurzia  
„Banskobystrický vidiek“

projekty podporené prostredníctvom MAS 
– vybudovanie rozprávkového labyrintu a 
oddychové centrum obce Drienčany. Návšteva 
vzdelávacej včelnice v Kokave nad Rimavicou 
bola pre viacerých účastníkov adrenalínovým 
zážitkom. V krásnom prírodnom prostredí sme 
sa zblízka mohli  pozrieť na život včiel a zvýšiť 
tak svoje vedomosti o včelárstve. Sami sme sa na 
malú chvíľu stali včelármi, nazreli sme včelám do 
úľa, sledovali dianie, pričom sme boli oblečení 
v ochranných odevoch. Súčasťou návštevy 
boli aj tvorivé dielne a ochutnávka rôznych 
druhov medov a ďalších včelích produktov. V 
posledný deň exkurzie bol program sústredený 
v obciach patriacich do Miestnej akčnej 
skupiny Podpoľanie. Na území mesta Hriňová 
nás privítala manažérka MAS Podpoľanie 
Elena Jankovičová a pozvala nás k prehliadke 
projektu vybudovaného informačného centra. 
V obci Očová sme navštívili remeselný dvor, 
ktorý predstavoval našu poslednú zastávku. 
Ďakujeme regionálnemu koordinátorovi Ing. 
Andrejovi Milovi za výborne zostavený program 
a plynulý priebeh exkurzie, ktorá podľa nás 
splnila svoj účel.

Návšteva z MAS ŠTERNBERSKO
Dňa 30.5.2014 navštívili územie MAS Vršatec kolegovia z novovzniknutej českej MAS Šternbersko. Prišli načerpať inšpirácie do nového programového 
obdobia, pozreli si najkrajšie miesta nášho mikroregiónu a ochutnali výrobky našich tradičných producentov. Podľa ich slov sa im u nás veľmi páčilo. 
Ďakujeme za návštevu!

Členovia MAS Vršatec v remeselnom dvore v Očovej

Na gazdovstve Uhliská

Pohľad na obec z Vršatských bradiel autor Roman Holý
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Spevácky zbor Hornosúčan patrí k najdlhšie pôsobiacim amatérskym speváckym  zborom v Trenčianskom kraji. Miešaný 
spevácky zbor obohacuje kultúrny a hudobný život občanov a úspešne reprezentuje Hornú Súču. Ak sa chcete o 
ňom dozvedieť viac, prečítajte si rozhovor s dirigentkou zboru Zlaticou Šatkovou, a jednou z členiek zboru, Grétkou 
Dohnanovou. 

HORNOSÚČAN

Ako a kedy vznikol spevácky zbor 
Hornosúčan? 
Z.Š.: V roku 1974 založil učiteľ základnej školy 
Mgr. Ján Kozár Ženský spevácky zbor, ktorý mal 
vtedy 36 členiek. Účinkovali v ňom dievčatá 
a ženy od 18 do 55 rokov. Repertoár tvorili 
predovšetkým hymnické piesne a upravené 
ľudové slovenské, české a ruské piesne. Okrem 
vystúpení v obci a v okolí sa spevácky zbor 
zúčastňoval aj na súťažiach organizovaných 
okresným osvetovým strediskom. Po odchode  
Mgr. J. Kozára  prevzal vedenie zboru od roku 
1984 Mgr. Mikuláš Medvec. Zbor rozšíril o 
mužskú zložku, takže zbor mal 21 žien a14 
mužov. V roku 1987 bol prijatý názov Miešaný 
spevácky zbor Hornosúčan.

Ako sa v tom čase prezentoval spevácky 
zbor?
Z.Š: Zbor účinkoval na rôznych oslavách, 
slávnostných akadémiách, festivaloch, 
družobných podujatiach, výročných 
schôdzach, vianočných koncertoch a pod. 
Pravidelne sa zúčastňoval Okresného festivalu 
zborového spevu v Trenčianskych Tepliciach. 
Dramaturgický repertoár bol zameraný na 
piesne v štvorhlasovej úprave: slovenské ľudové 
piesne, piesne s národnobuditeľskou tematikou, 
ako aj skladby svetovej klasiky, sakrálne, latinské 
a mariánske piesne. Miešaný spevácky zbor 
Hornosúčan má výrazný podiel na obnovení 
dožinkových slávností  v roku 1985.
G.D.: V roku 1996 prevzal vedenie zboru 
PaeDr. Jozef Vakoš a v roku 2013 naša súčasná 
dirigentka Zlatka. 

Zmenil sa nejako repertoár zboru?
G.D.: Áno, repertoár sa rozšíril o skladby 
najrozličnejších žánrov z rôznych krajín, 
konkrétne anglické, talianske, ruské, nemecké, 
arménske, hebrejské, staroslovienske. 

Koľko členov má zbor v súčasnosti?
Z.Š: Máme 25 šikovných členov. Zbor je ako sme 
už uviedli zmiešaný, pričom vekové zloženie sa 
pohybuje od 15 rokov a najstaršia členka má 85 
rokov.

Ako často sa stretávate?
G.D.: Pravidelne raz za týždeň.

Povedzte nám niečo o Vašich úspechoch?
Z.Š: Za takmer štyridsať rokov účinkovania 
pribudli na konto zboru mnohé ocenenia na 
súťažiach napríklad v Trenčíne, Trenčianskych 
Tepliciach či Komárne. Zbor získal zlaté pásmo 
na  celoslovenskej súťaži Matice slovenskej. 
Pravidelne sa zúčastňujeme na festivaloch v 
Súči, v Trenčíne, radi by sme sa opäť zúčastnili 
festivalu v Novom Meste nad Váhom. Taktiež 
sme boli vystupovať na festivale chrámových 
zborov v Bojnej.

S akými piesňami vystupujete v súčasnosti? 
G.D.: Náš súčasný repertoár je tvorený 
sakrálnymi, vianočnými, veľkonočnými 
piesňami, nespievame však len chrámové 
piesne. Mávame koncerty rôzneho druhu. 

Máte svoju vlastnú kroniku?
G.D.: Pani Mária Ondračková z Hornej Súče, 
ktorá je obecnou kronikárkou, eviduje naše 
aktivity a činnosť zboru v obecnej kronike.

Aké má Vaše združenie orgány?
Z.Š: Čo sa týka vedenia, v súlade s našimi 
stanovami máme prezidenta, viceprezidenta a 
ekonóma. Podľa potreby sa vedenie stretáva. 
Napríklad tento rok na Fašiangy sme mali 
stretnutie celého zboru, kde sme pozvali p. 
farára a predstaviteľov obce, pričom sme si 
zhrnuli činnosť zboru za predchádzajúci rok.

Čo Vás čaká najbližšie?
Z.Š: Klasicky teraz v lete máme „divadelné 
prázdniny“. (Úsmev) Začneme sa pripravovať až 
v auguste. Čaká nás festival v Novom Meste nad 
Váhom, na ktorý Vás touto cestou veľmi srdečne 
pozývame. Konať sa bude 15. novembra 
2014. Následne sa budeme pripravovať na 
novembrové oslavy výročia narodenia a úmrtia 
Michala Rešetku. Ďalší dôležitý dátum pre nás 
je 30. november 2014, kedy chystáme výročie 
zboru, budeme oslavovať 40 rokov. Čo sa týka 
Vianoc v Hornej Súči býva adventný koncert, 

ktorý poriada obec v spolupráci s mestom 
Trenčín. V rámci miesta konania sa striedame s 
Trenčínom. Vystupujú na ňom zbory z Trenčína, 
Beckova, Nového Mesta, Horného Srnia. Do 
Hornej Súče prichádzajú každý druhý rok. 

Vnímate v regióne pôsobenie MAS Vršatec?
G.D.: Áno, myslím si, že občania si všímajú najmä 
zrealizované projekty a neprehliadnuteľné sú 
vaše informačné tabule v každej členskej obci. 
Z.Š.: Čítam pravidelne Váš Spravodaj. Myslím si, 
že vašou činnosťou sa môže zlepšiť komunikácia 
medzi jednotlivými obcami, čo predstavuje pre 
tento región určite veľký prínos. 

Ktorá z aktivít MASky sa Vám páčila najviac 
a prečo?
G.D.: Mne sa veľmi páčila aktivita pre členov s 
názvom „Potulky po MASke“, tiež ma zaujalo 
splavovanie Váhu. Sú to aktivity pre utuženie 
vzťahov v rámci celého kolektívu a ešte človek 
robí aj niečo pre svoje zdravie. 
Z.Š.: Mňa zaujalo letné kino, každý týždeň v 
inej obci, toto je rozhodne aktivita, ktorá dáva 
tomuto regiónu úžasnú pridanú hodnotu. 

Čo by ste MASke odporučili?
Z.Š: Zorganizovať nejaký festival zborovej 
hudby a spropagovať zbory v rámci regiónu 
medzi sebou navzájom. Myslím si, že by to bolo 
fajn. 

Zlatica Šatková a Grétka Dohnanová

Miešaný spevácky zbor Hornosúčan

Festival speváckych zborov december 2013
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Občianske združenie Srňan zastrešuje spevácky zbor, detský a tanečný folklórny súbor, pričom pôsobí v obci Horné Srnie. 
V nasledujúcich riadkoch Vám prinášame rozhovor s manažérkou združenia Martou Papiernikovou, ktorá je zároveň 
členkou ženského speváckeho zboru.   

OZ SRŇAN

Ako a kedy vzniklo občianske združenie 
Srňan? 
Združenie vzniklo asi pred štyrmi rokmi. 
Úprimne? Pán starosta chcel dať našim 
súborom jednotnú právnu formu a cieľom bolo, 
aby mohlo byť združenie v MASke. (Úsmev) Tiež 
bolo cieľom, aby sme mohli byť žiadateľmi 2%. 

Čím je teda združenie Srňan tvorené?
Srňan tvorí ženský spevácky zbor, tanečný 
folklórny súbor a detský súbor Kamenček. 
Momentálne však tanečný súbor svoju činnosť 
neuskutočňuje. 

Keďže vy pôsobíte v ženskom speváckom 
zbore, popíšte nám históriu jeho vzniku?
Ženský spevácky zbor pôsobí v obci Horné 
Srnie od r. 1992, pričom svoju históriu začal 
písať vianočným vystúpením. Zbor vznikol z 
vlastnej iniciatívy členiek a svoju činnosť začal 
účinkovaním v miestnom rímsko-katolíckom 
kostole počas sviatkov a cirkevných slávností. 
Postupne, ako sa rozširoval repertoár, rozšírila 
sa i jeho pôsobnosť o spoluprácu s obecným 
úradom.

Aké sú aktivity speváckeho zboru?
Na podnet spomínaného obecného úradu 
vystupujeme na rôznych oslavách a kultúrno-
spoločenských udalostiach v obci i v blízkom 
okolí. Svojim účinkovaním sa snažíme 
prispieť  k dôstojnému priebehu svadobných 
i pohrebných obradov. Každoročne spievame 
na adventných koncertoch. Vystupujeme po 
okolí, kde nás pozvú, nielen doma, ale aj za 
hranicami, napríklad v Brumove, Nedašove, 
Moravskom Krumlove či v družobnom poľskom 
meste Sierakow. V Prahe máme spriatelený 
zbor, v ktorom spieva naša rodáčka. Väčšinou 
vystupujeme nesúťažne. Od r. 2006 sme 
každoročne spoluorganizátorom vianočných 
koncertov s názvom “Trojkráľové spievanie” v 
kostole v Hornom Srní, ktoré sa konajú  pod 
záštitou starostu obce.

Čo tvorí Váš repertoár? 
Spievame skladby takmer  všetkých vývojových 
období hudby, národné, cirkevné, svetské, 
ľudové piesne a veľmi blízky je nám aj folklór.
Kto Vás diriguje? 
Našim dirigentom je Jozef Polomský. Predtým 
to bol Dušan Piatrik. 

Získal spevácky zbor nejaké ocenenia?
V roku 2002 sme získali ocenenie za scénické 
spracovanie súťažného bloku s pásmom 

„Drapky“.  V roku 2012 predseda Trenčianskeho 
samosprávneho kraja udelil za osobitný prínos 
k rozvoju kultúry Trenčianskeho kraja ďakovný 
list Jozefovi Polomskému za jeho dlhoročnú 
aktívnu činnosť v oblasti ľudovej hudby a 
za vedenie ženského speváckeho zboru v 
Hornom Srní. V tom istom roku udelil riaditeľ 
Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 
samosprávneho kraja pamätný list ženskému 
speváckemu zboru Srňan pri príležitosti 20. 
výročia vzniku. Pamätný list sme získali za 
dlhoročné pôsobenie, udržiavanie tradícií a 
zvyklostí a dôstojnú reprezentáciu obce doma 
i v zahraničí.

Nahral spevácky zbor nejaké CD?
Áno, v amatérskych podmienkach sme zatiaľ 
nahrali dva CD nosiče. A zo slávnostného 
koncertu pri príležitosti 20. výročia vzniku zboru 
v roku 2012 bol zhotovený záznam z koncertu 
na DVD aj CD.

Priblížte nám činnosť detského folklórneho 
súboru Kamenček.
Súbor vznikol v roku 1996 pri ZŠ v Hornom 
Srní zásluhou učiteliek Mgr. Evy Šumichrastovej 
a PaedDr. Martiny Hanusovej, ktoré ho vedú 
dodnes. Hudobný sprievod na akordeóne 
zabezpečovala učiteľka  Mgr. Jana Húdeková. 
V súčasnosti používajú reprodukovanú hudbu z 
CD. Počas svojej existencie sa súbor predstavil 
v televíznej relácii Kamera M, vystupoval na 
folklórnych slávnostiach v Starom Hrozenkove, 
v skanzene Rožnov pod Radhoštěm, na 
Dubnickom folklórnom festivale, Trenčianskych 
folklórnych slávnostiach v Mníchovej Lehote, 
Pri Trenčianskej bráne a pod. V roku 2007 sa 
súbor zúčastnil na regionálnej súťaži detských 
folklórnych súborov v Trenčianskej Turnej. V 
roku 2009 získal Cenu obce Horné Srnie za 
rozvoj a šírenie ľudových tradícií a reprezentáciu 
obce. Každoročne pripravuje vystúpenia ku Dňu 
matiek, vystúpenia pre zdravotne postihnutých 
občanov, dôchodcov z obce, ale aj z domova 
sociálnych služieb, pracovníkov spoločnosti 
Cemmac. V predchádzajúcich rokoch súbor 
účinkoval aj na regionálnej dejepisnej súťaži 
“Poznaj svoje korene”.

Povedzte nám niečo o folklórnom súbore 
Srňan.
Súbor fungoval v obci takmer 40 rokov. Počas 
jeho existencie sa v ňom vystriedalo niekoľko 
generácií tanečníkov i vedúcich. Prvými 
náznakmi folklóru bola folklórna skupina, 

ktorá existovala ešte v povojnovom období. 
Oficiálny vznik súboru sa viaže k roku 1975. 
Jeho zakladateľmi sú Mgr. Florián Jantolák 
s manželkou Vierkou. Pod jeho vedením a 
pod názvom FS Srňan tancovalo viac ako 25 
tanečníkov. Účinkovali na rôznych kultúrnych a 
spoločenských podujatiach v obci i mimo nej, 
napríklad v českom meste Vodňany či poľskom 
meste Sierakow. Ako som už spomínala, 
momentálne súbor nefunguje. 

Ako vnímate pôsobenie MAS v regióne?
Veľmi dobre. Vaša činnosť je výborná. V máji 
som sa zúčastnila aktivity, ktorú organizovalo 
občianske združenie Peregrín, pričom som sa 
dozvedela, že ide o projekt cez MAS. Takže to 
vnímam veľmi pozitívne. Obdivujem aj vaše 
nápady a šikovnosť ľudí, ktorí vedia, ako projekt 
postaviť tak, aby bol úspešný. Aj naše združenie 
by sa chcelo zapojiť do výzvy a podať nejaký 
projekt. 

Ktorá z aktivít MAS sa Vám páčila najviac a 
prečo?
Z tých, ktoré som zachytila, asi „Chute a vône 
Vršatca“. Vyhrala pani zo Srnia a doniesla nám 
víťazné hruškové hrtánky ochutnať. Aj letné 
kino je výborné. Páči sa mi, že aj naša obec na 
váš podnet teraz vo vlastnej réžii premieta už 
druhý rok. 

Čo by ste MASke odporučili?
Ja by som jej len priala veľa, veľa aktívnych 
ľudí, akých mala a má doteraz a aby to všetko 
klapalo. Odporučenie možno spočíva aj v tom, 
aby ste boli aj naďalej ústretoví voči tým, ktorí 
od vás potrebujú pomoc. 

Marta Papierniková, manažérka združenia a 
členka  speváckeho zboru

Spevácky zbor s dirigentom  
Jozefom Polomským

Detský súbor Kamenček
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Podpísali sme ďalšie zmluvy

Ing. Štefan Daško, Ilava Ing. Anna Prekopová, 
Slavnica Ing. Martin Rác, Bolešov Mgr. Vojtech Laurinec, 

Bližšie k vidieku
Anton Horečný,  
Skalka nad Váhom

Spravodaj MAS Vršatec číslo 2 – rok 2014. Dátum a ročník vydávania: júl 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, Bernard Brisuda, Magdaléna Mráziková. Periodicita vydávania: štyrikrát ročne. Cena: zadarmo. 
Grafické práce: Red Sparrow Design s.r.o., Trenčín. Text neprešiel jazykovou úpravou. ISSN 1338-8894.

Názov konečného prijímateľa Názov projektu Výška NFP
Mesto Ilava Rekonštrukcia chodníka na Sihoti 9 968,34 Eur

Obec Skalka nad Váhom Detské Ihrisko Skalka nad Váhom 8 326,00 Eur

Obec Slavnica Úprava okolia kaplnky Panny Márie a vstupu na 
cintorín v obci Slavnica 20 457,99 Eur

Obec Bolešov Revitalizácia centrálnej zóny 32 295,89 Eur

Bližšie k vidieku Po stopách receptov starých materí na území 
MAS Vršatec 8 710,00 Eur

Bližšie k vidieku Zavádzame regionálne značenie na 
slovenskom vidieku 9 349,20 Eur

Bližšie k vidieku Vidiecky cestovný ruch, agroturistika a 
projektový manažment 10 000,00 Eur

ŽIACI ZO ZŠ TUCHYŇA  
ukončili školský rok netradične
Iste každý z nás zažil ten krásny pocit na konci 
školského roka, keď už je po skúšaní, známky 
uzavreté, nič sa nedá pokaziť a naviac – ideme 
na výlet! Hurá, kam to tentoraz bude? Čo 
nám pripravili učitelia, aké prekvapenie? Bude 
to ZOO? Hrad, alebo zámok? Povezieme sa 
ďaleko? Koľko to bude stáť? Môžu ísť s nami 
aj rodičia?
V jednej malej Základnej škole, v malej 
dedinke – Tuchyňa to tentoraz urobili naozaj 
netradične. 22 detí a 18 dospelých si povedalo, 
že na tohtoročný školský výlet pôjdu  len „za 
humná“. Cesta po Váhu z Bolešova do Trenčína 
na gumových nafukovacích člnoch (raftoch), 
tak to tu ešte nebolo. Ráno, 27. júna to celé 
začalo. Odchod od školy o 8:00, presun do 
Bolešova pod most, nafúkať člny, rozdeliť do 
skupín, pán Brecík – koordinátor a šéf celej akcie 
nám dal krátku inštruktáž o ovládaní  člnov, 
objasnil zásady bezpečnosti pri plavbe, spustili 
sme člny na vodu, nasadli a nezabudnuteľná 
akcia sa začala. Váh nás pomaly unášal svojím 
korytom, ukazoval nám svoje zákutia, plytčiny, 
aj hlbšie miesta, plávali sme za sebou, aj vedľa 
seba – keď bolo koryto široké a voda mierna. 
Pán Brecík nám počas plavby spolu – keď sme 
„súlodili“ aj počas štyroch prestávok veľmi 
pútavo rozprával o histórii Váhu, aj o miestach, 
kde sme zastali oddýchnuť si. Dozvedeli sme sa 
veľa zaujímavých vecí o rastlinách a živočíchoch, 
žijúcich v povodí Váhu. Veľký obdiv všetkých 
účastníkov výletu si pán Brecík získal skokom z 
Nemšovského mosta do Váhu – nikto si netrúfol 

nasledovať ho.
Ani sme sa nenazdali a pred nami na ľavom 
brehu sa nám majestátne ukázal Trenčiansky 
hrad a boli sme v cieli našej cesty – na Ostrove 
v Trenčíne . Síce mierne unavení od vesiel, 
opálení od horúceho slnka, ktoré nás celou 
cestou sprevádzalo, ale veľmi spokojní. Deti boli 
pyšné na svojich rodičov, ktorí ukázali, že majú 
odvahu a silu pripraviť im takýto zážitok. No a 
tu po vylodení  ešte len na ne čakali  atrakcie 
v podobe hojdačiek, preliezok, trampolín, ale 
hlavne opekačka klobások, ktoré po skoro 
štvorhodinovej plavbe veru každému dobre 
padli. Keď sa dosýta vyšantili, čakalo na ne 
ešte jedno malé prekvapenie – cesta domov 
vlakom z Trenčína do Ilavy po novej rýchlej 
trati. Len škoda, že nám nešiel ten poschodový 
vlak, bol by zážitok ešte silnejší, lebo v dnešnej 
automobilovej dobe veľa detí aj do svojich 
desiatich rokov necestovalo vlakom.   

Čo dodať na záver?  Všetci sme boli s akciou 
nadmieru spokojní. Nemuseli sme cestovať 
stovky kilometrov, aby sme zažili niečo krásne, 
čo stmelí ľudí, utuží priateľstvo medzi deťmi aj 
dospelými , niekedy sa stačí pozorne pozerať 
okolo seba a uvedomíme si, koľko krásneho a 
zaujímavého je okolo nás – stačí iba málo úsilia 
– načiahnuť ruku a zobrať si to.                                                            
Celú túto akciu naštartovala pani starostka, 
Hejduková, ktorá „Splavovanie Váhu“ 
absolvovala už minulý rok, kedy to MAS Vršatec  
prezentovala  pred starostami okolia ako jednu z 
možností spoznávania nášho krásneho regiónu. 
Ak by ktokoľvek z Vás mal záujem,  kliknite si 
na stránku
pbksport@mail.t-com.sk  a s pánom 
Petrom Brecíkom sa určite dohodnete na 
podrobnostiach Vašej budúcej nezabudnuteľnej 
akcie.

Milan Kivarott, riaditeľ školy

ZŠ Tuchyňa na splave rieky Váh


