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Slovo štatutárky 
Vážení obyvatelia nášho územia!                                                                                                                                                                   

Opäť sa Vám dostáva do rúk ďalšie číslo nášho Spravodaja , ktorý Vám vždy prináša aktuálne informácie o dianí na našom území.  14. januára 2015 sa konalo v Bolešove 
Valné zhromaždenie MAS Vršatec, na ktorom bola prevedená voľba predsedníctva a výboru MAS.                                                                                                                                                                  

Za predsedu MAS bola zvolená  p. Eva Hejduková a za podpredsedu  p.  Pavol  Chmelina.  Do výboru boli schválení noví členovia – p. Viktor Buček, 
Jozef  Húserka a Jaroslav Zemanovič. Touto cestou chcem úprimne poďakovať členom MAS za moju podporu. Urobím všetko pre to, aby som ich dôveru  
nesklamala.                                                                                                                                                                                     

V novembri 2014 uplynulo 7 rokov  od  registrácie MAS na Ministerstve vnútra SR. V rokoch 2007-2009 sme pripravovali ISRU.  Krok po kroku sme dávali 
dohromady všetky  podnety a návrhy od obyvateľov celého územia. Práca to bola náročná, vyžadovala si viacero pracovných stretnutí či už s predstaviteľmi 
verejnej správy, súkromného sektora, mládeže, poľnohospodárov,  podnikateľov či neziskových organizácií. Našim cieľom bolo zlepšenie  kvality života  vo 
vidieckych oblastiach, zlepšenie ekonomických príležitostí a sociálnych podmienok vidieckeho obyvateľstva. Naša práca bola odmenená schválením ISRU v 
apríli 2010.  Od tohto obdobia sme začali s implementáciou našich rozvojových stratégií. Ku koncu  roka 2014 máme zazmluvnenú celú výšku alokácie. Po 
zrealizovaní všetkých zazmluvnených projektov budeme mať  naplnených 100 % ukazovateľov. V našich členských obciach sa podarilo vďaka prostriedkom 
Programu rozvoja vidieka osi 4 LEADER  vybudovať detské ihriská, oddychové zóny, upraviť verejné priestranstvá, opraviť alebo vybudovať chodníky, cesty, 
vyznačiť a upraviť cyklotrasy, opraviť verejné budovy, podporiť cestovný ruch. Za tým všetkým je vidieť naozaj kus dobre odvedenej práce nielen kancelárie 
MAS,  predstaviteľov obcí, súkromného sektora,  podnikateľov,  výboru MAS, ale hlavne odstupujúceho predsedu Ing. Juraja Ondračku.  Práve Juraj bol jedným 
z tých, ktorí stáli pri zrode MAS,  kde sme počas našich stretnutí v Nemšovej začali postupne formovať našu MAS. Keď sa pozriete po našom území vidíte,  
že práca nebola márna. Juraj v mene obyvateľov nášho územia ako aj v mene mojom Ti ďakujem za Tvoju obetavú a odbornú prácu v MAS. Verím, že aj do 
budúcnosti budeš prínosom pre MAS a budeme môcť využívať Tvoje odborné rady a nezištnú pomoc.   

A čo ďalej?                                                                                                                                                        
Na začiatku roka 2014 sme sa preklenuli do nového programového  obdobia   pre čerpanie nenávratných finančných prostriedkov z viacerých operačných 
programov Európskej únie.  Povinnosťou pre každú obec je mať vypracovaný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, aktuálne pre roky 2014-2020.  
Tieto dôležité strategické dokumenty obcí začala kancelária MAS vypracovávať  v spolupráci s mestskými a obecnými úradmi už v minulom roku. Nakoľko 
došlo ku zmene v legislatíve musia sa tieto dôležité  dokumenty prepracovať, čo bude naša prvoradá úloha. Súbežne s tým budeme  pracovať na ďalšom 
dôležitom dokumente, akým je vypracovanie integrovanej stratégie rozvoja územia. Samozrejme aj v tomto roku sa k Vám MAS priblíži organizovaním rôznych 
propagačných podujatí a súťaží. Už teraz sa tešíme na Vašu účasť. Na záver mi dovoľte aby som nám všetkým zaželala nech sa nám práca darí, aby naše územie 
rozkvitalo do krásy, aby sa nám tu dobre žilo. Nech medzi nami stále nachádzame aktívnych a obetavých dobrovoľníkov, ktorí svojim prístupom a nezištnou 
prácou pomôžu budovať to, o čom všetci snívame, o kvalitnom a lepšom živote  pre nás všetkých.

Eva Hejduková, predseda MAS Vršatec
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Zbierka povestí a receptár 

Činnosť v rámci orgánov MAS Vršatec 

Po stopách receptov starých materí  
na území MAS Vršatec 

Kancelária MAS pripravila pre Vás krásnu zbierku povestí a zbierku receptov s tradičnými jedlami spod Vršatca. Tieto propagačné materiály sú k dispozícii v 
kancelárii MAS Vršatec, na adrese: Ľuborčianska 27, Nemšová. Zbierka povestí predstavuje výstup z výtvarnej súťaže Očami detí. Nájdete v nej povesti z regiónu 
MAS a kresby žiakov, ktorí sa zapojili do jednotlivých ročníkov súťaže. Receptár spod Vršatca je zase výstupom zo súťaže v pečení tradičných koláčov a jedál 
„Chute a vône Vršatca“. Sme veľmi radi, že sme sa mohli týmito publikáciami opäť priblížiť k Vám, milí čitatelia, a ponúknuť Vám to najlepšie, čo v území máme. 
Príjemné čítanie a varenie Vám praje celý tím MAS Vršatec. Zároveň touto cestou  veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na vypracovaní obidvoch 
publikácií. 

Valné zhromaždenie
Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom a tvoria ho všetci členovia MAS Vršatec. V roku 2015 zasadal tento orgán v januári, kedy bola bodom programu 
voľba predsedu a podpredsedu, taktiež sa volili zástupcovia do orgánov MAS. Ďalej sa schvaľoval rozpočet na rok 2015 a členský príspevok pre samosprávu. 
Členom boli predstavené aktivity na rok 2015, boli oboznámení s informáciami o novom období 2014-2020. Jedným z dôležitých bodov programu bolo 
schvaľovanie zmeny sídla, pričom členovia schválili presun kancelárie a od 1.2.2015 nájdete kanceláriu MAS Vršatec v Nemšovej na ulici Ľuborčianskej.   

Dňa 5. novembra 2014 sa konal informačný seminár s workshopom a tvorivými dielňami. Seminár 
otvoril Mgr. Vojtech Laurinec, predseda združenia Bližšie k vidieku. Privítal prítomných a poďakoval sa 
za účasť. Následne sa konali v rámci troch blokov jednotlivé informačné aktivity. Prvou bola prednáška 
Ing. Vladimíra Trenčana, rozdelená na tri samostatné témy, v ktorých sa prednášajúci zameral na význam 
tradičných vidieckych surovín, determinanty ich kvality, spracovania a ďalšej distribúcie v rámci platnej 
legislatívy, predaj z dvora, možnosti podávania projektov a význam remeselnej živnosti u nás. Tému 
významu tradičných surovín podnetne doplnil p. Jaroslav Zemanovič, ktorý bol pozvaný do debaty. Jeho 
dlhoročné skúsenosti v oblasti pekárenskej činnosti boli zaujímavým doplnením prednášky Ing. Vladimíra 
Trenčana. Tému predaj z dvora doplnil Mgr. Miloš Homola. Druhý blok semináru tvoril workshop zameraný 
na predaj z dvora, v rámci ktorého sa zúčastnení rozdelení do skupín počas interaktívnej prezentácie 
zapojili do konštruktívnej debaty o predaji z dvora. Po spracovaní všetkých odpovedí a pripomienok ku 
siedmim otázkam sme pristúpili k anonymnému vyhodnoteniu, ktoré zaujímavým spôsobom ilustrovalo 
postoj a názory zúčastnených na fenomén predaja z dvora. Popoludní bol seminár otvorený pre širokú 
verejnosť, z mesta Nemšová i okolia, pričom boli prezentované tvorivé dielne remeselníkov z nášho 
regiónu. Návštevníci si mohli remeslá priamo na mieste nielen vyskúšať, ale napríklad i ochutnať vianočné 
oplátky pečené podľa pôvodného tradičného receptu, či pravý včelí med. Počas celého podujatia boli 
od pozvaných zhromažďované recepty zo Stredného Považia, ktoré budú publikované v receptári 
tradičných receptov z územia MAS Vršatec. 

Výbor
Výbor je výkonným orgánom MAS Vršatec, pričom za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu. Ďalšie dve zasadnutia členov Výboru sa konali v 
septembri a v novembri. Dňa 23. 09. 2014 boli menovaní členovia Výberovej komisie k výzve 39/PRV/MAS 47. Taktiež sa schvaľoval dotazník k ISRÚ. Dňa 
27.11.2014 sa na zasadnutí Výboru schvaľoval členský príspevok pre samosprávu, pričom členom bola predložená dôvodová správa. Ďalším bodom programu 
bolo schvaľovanie návrhu rozpočtu, prerokovaná bola otázka zmeny sídla MAS. Taktiež sa členovia dohodli na približnom termíne Valného zhromaždenia.  

Nové detské ihrisko   
na ulici Slovenskej armády 
V mesiaci október 2014 MAS Vršatec v spolupráci s poslancami mesta Nemšová a ich finančným príspevkom – 2 900 € - osadila na Ul. Slovenskej armády 4 
nové detské prvky – šmýkačku s domčekom, dve hojdačky a pružinového koníka pre najmenšie deti. Projekt vznikol na základe výzvy MAS Vršatec v rámci 
„Aktívneho občana“, kedy to boli práve občania, ktorí navrhli vytvoriť ihrisko na tomto mieste. Občania k realizácii prispeli aj finančnou zbierkou a taktiež sa 
nám podarilo získať aj finančný príspevok od spoločnosti Slovenské elektrárne a.s. K ihrisku sa plánujú osadiť ešte nové lavičky a odpadkový kôš. Sme naozaj 
veľmi radi, že sa nám podarilo vytvoriť toto detské ihrisko. Dúfame, že si nájde svojich priaznivcov a želáme mu čo najviac spokojných návštevníkov – detičiek.

Logo Bližšie k vidieku

Vyrezávanie do ovocia

stav postav pred



4

Úspešné projekty 
XXXV. Obec Bolešov    
Revitalizácia centrálnej zóny
Číslo výzvy 36.
Výška schváleného finančného príspevku 32 295,89 Eur
Výška spolufinancovania 12,31 %

Predmetom projektu bola revitalizácia centrálnej zóny v obci Bolešov, pričom došlo k výraznému skrášleniu a sprístupneniu parkového priestoru pre všetkých 
občanov obce, či už pre žiakov neďalekej základnej školy, dôchodcov, rodičov, alebo pre turistov prechádzajúcich obcou. Revitalizáciou priestoru sa vytvorila 
oddychová zóna s možnosťou trávenia času a stretávania sa detí, rodičov a ostatných občanov či turistov. Priestor sa nachádza medzi objektmi školy a 
materskej školy. Revitalizácia prebehla na stavebnom objekte SO 01 Spevnené plochy. Išlo o spevnené plochy verejného priestranstva, ktoré pozostávali z 
betónovej dlažby na ploche 1100 m² lemované záhonovými obrubníkmi od trávnatej plochy a betónovými obrubníkmi od komunikácie. Navrhovaná plocha je 
funkčne prepojená s parkom, kde sa vytvoril chodník zo štrku rôznej frakcie, tzv. mlatový chodník lemovaný žulovými kockami. V rámci funkčného a technického 
riešenia boli vykonané zemné a búracie práce. Zemné práce spočívali v nakladaní so zeminou počas výkopových prác. Išlo o zeminu, ktorá sa vykopala pre 
potreby osadenia obrubníkov a odkopanie zeminy pre navrhované chodníky a spevnené plochy. Išlo o 340 m³ zeminy, ktorá sa použila na terénne úpravy. 
Búracie práce predstavovali odstránenie betónového a záhonového obrubníka a odstránenie vrchnej vrstvy z liateho asfaltu. Rekonštrukciou predmetnej zóny 
došlo k výraznému skrášleniu a dotvoreniu priestoru, čím sa vytvorí miesto pre oddych a trávenie voľného času pre obyvateľov. Úprava tohto priestranstva sa 
podpísala na krajšom celkovom vzhľade obce, nakoľko ide o centrálnu zónu, kde každý deň prejde veľa občanov.

Stav pred

Stav pred

Stav po

Stav po

XXXVI. Obec Horné Srnie    
Cesta do Sietneho – rekonštrukcia
Číslo výzvy 23.
Výška schváleného finančného príspevku 15 616,32 Eur
Výška spolufinancovania 5,35 % 

Predmetom projektu bola rekonštrukcia komunikácie smerujúcej z obce Horné Srnie do obce Bolešov, časť Sietne. V súčasnosti predmetná cesta slúži najmä 
ako lesná cesta určená pre potreby na zvážanie dreva. Komunikácia mala pôvodne asfaltový povrch, pričom intenzívnou dopravou plne naložených áut 
s drevom sa asfaltobetónový kryt značne rozrušil, čím bol v nevyhovujúcom stave. V blízkej budúcnosti plánuje obec ako investor tejto stavby využívať 
zrekonštruovanú trasu ako cyklotrasu, ktorá bude spájať obec Horné Srnie s obcou Bolešov. Celková dĺžka rekonštruovaného úseku je 1,60 km. Celá trasa je 
vzhľadom na rôznorodosť opotrebenia komunikácie rozdelená na niekoľko častí, pričom každá časť bola upravená separátnym spôsobom. Zrekonštruovanie 
tejto komunikácie umožnilo využívať danú cestu aj pre cyklistov a tak odľahčiť hlavný ťah. Z obce Horné Srnie sa tak výrazne zjednodušilo prepojenie medzi 
obcami Horné Srnie a Bolešov.   
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Stav pred Stav po

XXXVII. Obec Horná Súča     
Rekonštrukcia povrchov MK Závrská

Podpísali sme ďalšie zmluvy!     
Čím sme zazmluvnili 100% alokácie! 

Číslo výzvy 23.
Výška schváleného finančného príspevku 59 504,22 Eur
Výška spolufinancovania 18,57 %

Konečný prijímateľ: Bližšie k vidieku
 
Názov projektu: Zachovanie kultúrneho dedičstva na území MAS Vršatec

Výška NFP: 25 300,00 Eur

Konečný prijímateľ: AGROEDUKA

Názov projektu: Vidiek v novom programovacom období na území MAS Vršatec 

Výška NFP: 30 000,00 Eur 

Konečný prijímateľ: Hubert Ľuborča

Názov projektu: Informačné aktivity pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu na území MAS 
Vršatec 

Výška NFP: 20 568,00 Eur

Predmetom projektu bola rekonštrukcia miestnej komunikácie, ktorá sa nachádza v osade Závrská, obec Horná Súča. Komunikácia spája cestu smerom na 
osadu Dúbravu s miestnou komunikáciou k osade Vlčí Vrch. Povrch územia je kopcovitý. Obrusná vrstva krytu bola pôvodne vo veľmi zlom, nevyhovujúcom 
technickom stave. To, že sa povrch upravil a zrekonštruoval, spôsobilo upokojenie dopravného režimu a zaistilo plynulosť cestnej premávky. Rekonštrukciou 
krytu komunikácie došlo k zlepšeniu ovládacích schopností automobilov, čím sa zaistila plynulosť a komfort jazdy. Práce spočívali vo vyčistení povrchu vozovky, 
betónových a oceľových konštrukcií, nanesení spojovacieho mostíka a reprofilačnej vrstvy na betón a obnažené oceľové časti, následne boli navŕtané kotvy 
pre upevnenie zvodidiel na rímse. Ďalej sa ukotvili zvodidlové stĺpiky na moste a namontovali zvodidlá. Počet osadených zvislých dopravných značiek je 11, z 
toho 6 je dodatkových tabúľ s tvarom križovatky. V minulosti zlý technický stav komunikácie spôsoboval zhoršený dopravný režim, čím boli podmienky pre 
plynulosť cestnej premávky nevyhovujúce. Rekonštrukciou obidvoch stavebných objektov sa dosiahlo zlepšenie situácie na predmetnom úseku. Je tak zaistená  
plynulosť dopravnej premávky.

Mgr. Vojtech Laurinec

Ing. Milan Michalička

František Begáň
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Grant pre členov súkromného sektora 

Aktívny občan - minirekonštrukcie

Geocaching 

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.

Už druhý rok pripravila kancelária MAS pre šikovných pátračov a hľadačov súťaž v hľadaní tzv. kešiek. 
Cieľom tejto aktivity bolo prejsť územím MAS Vršatec podľa hracieho plánu. Na základe indícií a GPS 
súradníc bolo potrebné nájsť poklad, v ktorom sa nachádzala prezenčná listina, rôzne drobné predmety 
a pečiatka, ktorá slúžila na opečiatkovanie hracieho plánu. Skrýše sa nachádzali na 10 rôznych miestach: 
Horná Súča - kaplnka na Trnávke, Tuchyňa – park, Nemšová - jazero pri malej chmeľnici, Nemšová - had 
v Ľuborčianskej doline, Horné Srnie - železničný most v Rajkovci, Bolešov - vodná nádrž Gilianka, Slavnica 
– zvonica, Bohunice - kaplnka a hrobka Medňanských, Krivoklát - tiesňava za obcou, Pruské - železničná 
stanica. Oproti minulému roku ide samozrejme o rozdielne miesta. Taktiež sa nám podarilo niektoré zo 
skrýš zaregistrovať na oficiálnom portáli – www.geocaching.com, kde máme zaregistrovaných prvých 
7 kešiek a ďalšie čakajú na schválenie. Srdečne Vás všetkých pozývame objaviť krásy nášho územia! 
Vyhlásenie výsledkov sa konalo počas programu vyhodnotenia fotografickej súťaže “MAS Vršatec v 
objektíve III.”. Na treťom mieste sa umiestnila Veronika Mojtová, na druhom mieste skončil Ing. Peter 
Hajdúch a prvé miesto právom patrí Jánovi Štefánkovi. Gratulujeme a sme veľmi radi, že sa zapojili do 
hľadania všetkých 10 skrýš a prešli celým našim územím!

Názov projektu: Vy nám - my Vám
Konečný prijímateľ: DFS Čajka
Výška NFP: 350,00 Eur

Predmetom projektu bol nákup propagačných tričiek pre členov DFS Čajka s logom súboru. Hlavným 
cieľom bolo totiž uchrániť kroje, ktoré majú členovia detského súboru v súkromnom vlastníctve, a ktorých 
obnova s veľkou pravdepodobnosťou už nebude možná. Ide o to, že teraz sa po každom vystúpení 
môžu deti prezliecť do svojich vlastných propagačných tričiek. Pridanou hodnotou projektu bolo 
zvýšenie propagácie nielen DFS Čajka, ale taktiež sa zabezpečila propagácia MAS, pretože na tričkách sa 
nachádza aj logo MAS Vršatec. V rámci prospešnej činnosti a verejného záujmu si deti zo súboru nacvičili 
vianočný program a budú vystupovať v domovoch dôchodcov v blízkom okolí. 

Nepodporujeme však výlučne len členov. Do drobných rekonštrukcií na území sa môžu zapojiť všetci obyvatelia. MAS Vršatec totiž vyhlásila počas tohto leta 
aktivitu určenú pre všetkých obyvateľov územia pod Vršatcom s názvom „Aktívny občan“. Ide o pokračovanie úspešného prvého ročníka z minulého roka. 
Občania mohli do konca augusta posielať svoje návrhy riešenia na „minirekonštrukcie“ zdevastovaných plôch, pričom sa mohlo jednať len o udržiavacie práce. 
Touto aktivitou mohli obyvatelia dokázať, že majú skutočný záujem podieľať sa na rozvoji svojho regiónu. Kancelária prijala celkovo 8 návrhov, z ktorých boli 
podporené 4. Podporené boli najmä návrhy, ktoré mali úžitok pre čo najviac občanov. Podmienkou na získanie finančnej podpory bolo, že žiadateľ sa zaviazal 
zrealizovať brigádu spolu s dobrovoľníkmi do konca roka 2014.

Oprava a úprava kyselky na Závodí v Dolnej Súči
Kyselka na Závodí v Dolnej Súči patrí medzi najvýdatnejšie minerálne pramene v chotári Dolnej Súče. 
Pumpa bola vybudovaná ochrancami prírody v 80.-tych rokoch 20. storočia. Žiaľ v dôsledku častého 
rozvodnenia potoka Súčanky kyselka chátrala, preto sa dobrovoľník a občan Dolnej Súče Michal Vavro 
rozhodol podať návrh na minirekonštrukciu. Kyselka bola v alarmujúcom stave, čo predstavovalo najmä 
bezpečnostné riziko. V rámci prác a rekonštrukcie prebehla oprava poškodených schodov a prístupu, 
k schodom bolo vybudované jednoduché zábradlie, čím sa zvýši bezpečnosť návštevníkov pred 
spadnutím do potoka. Taktiež sa dobrovoľníkom podarilo zastrešiť studňu kyselky, pričom sa plánuje 
ďalšia rekonštrukcia s možnosťou posedu. MAS prispela na rekonštrukciu sumou 100 Eur a obec Dolná 
Súča prispela taktiež sumou 100 Eur pričom táto suma bola použitá na cement, štrk, oceľ, drevo –rezivo 
a asfaltový šindeľ. 

Úprava námestia Hrabovka
Predmetom minirekonštrukcie bola úprava námestia v obci Hrabovka. Dobrovoľníci pod vedením občana Tomáša Hrudku nalakovali drevené dosky, ktoré 
použili na nové lavice, čím vzniklo nové estetické sedenie. V druhej fáze vyčistili priestor samotného námestia. Očistili kovové časti lavíc a sedadiel. Tie boli po 
očistení ošetrené antikoróznym náterom. Na lavice boli namontované nové nalakované dosky a súčasne aj na sedadlá okolo nádrže. Na záver účastníci brigády 
pozametali námestie a ostrihali kríky presahujúce do chodníkov. Tejto rekonštrukcie sa zúčastnilo 8 dobrovoľníkov. MAS prispela na rekonštrukciu sumou 150 
Eur a taktiež sumou 150 Eur prispela obec Hrabovka. 

DFS Čajka

Brigáda na studničke v Dolnej  Súči

Víťaz Ján Štefánek2. miesto Peter Hajdúch

Stav poStav pred
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Podujatia a projekty MAS Vršatec už niekoľko rokov napomáhajú rozvoju obcí a miest v našom regióne. Najnovší projekt z 
dielne MAS je však jedinečný. Je totiž zameraný na podporu podnikateľského  prostredia  v našom regióne všeobecne. Každý 
podnikateľ so sídlom prevádzky na území MAS sa môže zapojiť do projektu a určiť si ľubovoľnú zľavu, ktorú bude poskytovať 
držiteľom karty zliav. Na výmenu získa od MAS Vršatec zadarmo reklamu na sociálnych sieťach, webovej stránke a tlačenom 
reklamnom letáčiku, ktorý distribuujeme do každej členskej obce MAS Vršatec. Zaujímavá je tiež ponuka zľavy na grafické služby 
pre podnikateľov zapojených v sieti či plánované propagačné reportáže z jednotlivých prevádzok. Každému podnikateľovi z 
nášho mikroregiónu teda ponúkame jedinečnú príležitosť zviditeľniť seba i svoju prevádzku. 

Projekt karta zliav je však výhodný aj pre Vás, milí občania. S kartou zliav, ktorú vydáva MAS Vršatec komukoľvek z Vás úplne 
zdarma, budete totiž odmenení zľavou či bonusovým darčekom, alebo službou za to, že uprednostníte podnikateľa z nášho 
regiónu pred konkurenciou mimo územia MAS. Zároveň však takto pomáhate stimulovať podnikateľské prostredie na našom 
území. Hrdosť na náš región a snaha o jeho rozvoj by mala byť totiž v záujme každého z nás. 

V prípade záujmu o kartu zliav a pre získanie ďalších informácii nás neváhajte kontaktovať:

+421 (0) 32 64 01 072
+421 (0) 32 64 01 061 

masvrsatec@masvrsatec.sk
www.masvrsatec.sk

Rozhovor
prvé dojmy z projektu “Karta zliav”

Karta zliav MAS Vršatec

V nasledujúcich riadkoch Vám prinášame rozhovor s majiteľom prevádzky 39 – Korunka a taxi služby v Nemšovej s pánom 
Andrejom Vavrušom.    
Môžete nám predstaviť Vašu podnikateľskú 
činnosť?
Moja podnikateľská činnosť zahŕňa maloobchodnú 
prevádzku 39 - Korunka, ktorá sa nachádza  
v Nemšovej, kde ponúkame rôzne druhy 
sortimentu cez drogériu, domáce potreby, hračky, 
detský textil a kojenecké potreby. Ďalšou mojou 
podnikateľskou činnosťou je prevázdkovanie 
taxislužby v Nemšovej a okolí.   

Ako ste sa dostali k podnikaniu?
Po skončení školy a návrate zo Základnej vojenskej 
služby  (mnohým to dnes veľa nehovorí, no vtedy 
to ešte bolo povinné...) som sa rozhodol založiť 
živnosť a skúsiť podnikanie.  Okrem prieskumu 
trhu a výberu vhodného predmetu podnikania 
treba na rozbehnutie vlastného podniku hlavne 
odvahu a odhodlanie. 
3. Boli ste medzi prvými podnikateľmi, ktorí sa 
zapojili do karty zliav. Odkiaľ ste sa o celom 
projekte dozvedeli?
O projekte karta zliav som sa dozvedel na stretnutí 
s predstaviteľmi MAS Vršatec. Hoci hlavnou témou 
stretnutia nebol projekt karta zliav, nápad ma 
zaujal a dohodli sme sa s kanceláriou MAS na 
ďalšej spolupráci. 

Čo bolo pre Vás  hlavným impulzom  pre 
zapojenie sa do siete karty zliav?
Myslím, že je to dobrý projekt, myšlienka 
vytvorenia regionálnej zľavovej siete ma zaujala  a 
zároveň  som naklonený novým veciam. Dôležitým 
bodom celého projektu je reklama a propagácia 
mojich prevádzok Miestnou akčnou skupinou, 
ktorá ma nestojí ani čas ani peniaze. A to je dnes 
veľmi vzácne. 

V čom vidíte najväčší prínos projektu pre 
ekonomiku a podnikateľov v mikroregióne?
Základná myšlienka je veľmi dobrá. Prostriedky 
ktoré sa vyprodukujú v regióne sa následne 
vracajú späť, čo má, aspoň podľa mňa, priaznivý 
vplyv na regionálnu ekonomiku. Myslím, že takáto 
podpora malých podnikateľov zo strany MAS 
Vršatec je nielen potrebná ale aj dôležitá, hlavne 
dnes, keď sme si zvykli na rôzne nadnárodné 
supermarkety, hypermarkety a veľké nákupné 
strediská. Toto všetko sa deje na úkor miestnych 
drobných podnikateľov. 

Spolupracujete s inými podnikateľmi z nášho 
mikroregiónu?
Ako sa vraví svet je malý - takže samozrejme, že 

áno. Možno práve vďaka sieti karty zliav sa takáto 
spolupráca ešte skvalitní a rozšíri.

Myslíte, že projekt karta zliav dokáže vytvoriť 
v našom mikroregióne sieť podnikateľov, ktorí 
práve vďaka tomuto projektu môžu nadviazať 
spoluprácu?
Pevne verím a dúfam, že sa to podarí, aj keď sme 
ešte len na začiatku dlhej cesty. Vytvorenie takejto 
siete tak, aby fungovala efektívne, je podľa môjho 
názoru záležitosťou niekoľkých mesiacov, ak nie 
rokov. Ja osobne som však zatiaľ so spoluprácou 
s MAS Vršatec spokojný a držím celej kancelárii 
palce. 
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Cibuľu, cesnak a zemiak očistíme a nakrájame 
na malé kúsky. Z tekvice odstránime semienka a 
nakrájame ju tiež na menšie kocky – niektoré druhy 
tekvice nie je potrebné ani ošúpať, stačí poriadne 
umyť. Na masle opečieme nakrájanú tekvicu, zemiak, 
cibuľu a cesnak. Podlejeme trochou vody a dusíme 
pokiaľ tekvica nezmäkne. Rozmixujeme ponorným 
mixérom. Pridáme smotanu, dolejeme vývarom a 
necháme zovrieť. Na miernom plameni varíme cca 
15 minút. Dochutíme kari korením, bielym korením, 
troškou nastrúhaného muškátového orieška, pár 
kvapkami citróna a posolíme. Olúpané tekvicové 
jadierka opečieme nasucho na panvici. Polievku 
na tanieri posypeme opečenými tekvicovými 
semienkami, čerstvým tymiánom a pokvapkáme 
tekvicovým olejom. Prípadne môžeme dochutiť 
lyžicou kyslej smotany.

Postup 
prípravy receptu:

Tekvicová polievka podľa Pagáčovcov

Suroviny:
1 menšia tekvica

1 zemiak
1 cibuľa

1 strúčik cesnaku
3 PL masla

100 ml 33% smotany
Zeleninový alebo kurací 

vývar
Kari korenie
Biele korenie

Muškátový oriešok
Soľ

Citrón 
Tekvicový olej

Tekvicové semienka
Čerstvý tymián
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Večer si namočíme fazuľu. Ráno ju dáme variť do 
hrnca so širším dnom. Keď je fazuľa mäkká, pridáme 
na malé kocky nakrájané zemiaky, pohár premytých 
krúpov. Po 10 minútach pridáme pohár ryže. Vody 
tam musí byť asi 3 cm nad ryžou. Nemiešame, až 
pokým ryža a krúpy nie sú mäkké! Pred odstavením 
pridáme do kaše pretlačený cesnak, majorán, 
korenie a soľ. Nakoniec si na masti opražíme cibuľu. 
Keď je kaša hotová, podávame na tanier a polejeme 
opraženou cibuľou. Ako prílohu ku kaši podávame 
kyslú kapustu, červenú repu alebo kyslé mlieko.

Postup 
prípravy receptu:

Suroviny:
4 hrste fazule
1 lyžička soli
2 ks zemiaky

1 dcl pohár krúpov (č.3)
1 dcl pohár ryže

voda
1 lyžica masti

1 cibuľa
3 strúčiky cesnaku

½ lyžičky majoránky
soľ

mleté čierne korenie

Fazuľová kaša babky Aničky
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MAS Vršatec v objektíve 
Po úspešných dvoch ročníkoch vyhlásila kancelária MAS v máji tohto roku opäť fotografickú súťaž „MAS Vršatec v objektíve“. Súťažné fotografie mohli občania 
zasielať do konca septembra, pričom jedinou podmienkou bolo, aby fotografie zachytávali územie MAS Vršatec. Súťažilo sa v piatich kategóriách: historická 
fotografia, zvyky a tradície, kultúrnohistorické pamiatky, potulky prírodou a naši ľudia. Prijali sme krásnych 136 fotografií a počet zapojených súťažiacich bol 30. 
Slávnostné vyhodnotenie súťaže ako súčasť propagačnej aktivity sa konalo dňa 31. októbra 2014. Pozvanie prijali nielen zapojení fotografi, ale aj členovia MAS 
Vršatec v rámci samosprávy a súkromného sektora. Atmosféru podujatia dotvárali krásne fotografie zachytávajúce územie spod Vršatca, ktoré boli v rámci 
vernisáže umiestnené na výstavných paneloch. Slávnostné vyhodnotenie otvoril predseda MAS Ing. Juraj Ondračka, pričom úvodné slovo patrilo aj starostovi 
obce Pruské MUDr. Viliamovi Cíbikovi, PhD. Podujatím zúčastnených sprevádzala Ing. Ľuboslava Sokolová. V rámci programu vystúpila so svojou prezentáciou 
manažérka združenia Petra Šupáková, ktorá prítomným predstavila zrealizované projekty, aktivity či plány do budúcnosti. Uviedla aj možnosti spolupráce, ktorú 
môžu občania s MAS nadviazať a ako sa môžu aktívne zapojiť do propagácie a rozvoja regiónu. Po prezentácii vystúpili žiaci z detského folklórneho súboru 
Vretienko, ktorý aktívne pôsobí v meste Ilava. Zatancovali a zaspievali pásmo „Vĺčky“ a „Krásna“. Ďalej program pokračoval vyhodnotením súťaže v hľadaní 
skrýš na území MAS Vršatec s názvom „Geocaching“. Po predstavení víťazov nasledovalo vystúpenie združenia Samurai JU-Jistu Club, ktoré je členom MAS 
od marca tohto roku a predstavením bojového umenia, teda ich hlavnej činnosti, sme naštartovali úspešnú spoluprácu. Všetky súťažné fotografie si mohli 
zúčastnení pozrieť nielen na výstavných paneloch, ale taktiež v hudobnej prezentácii, ktorá bola súčasťou programu. Po jej skončení sa hrou na klavír predstavil 
Ján Štefánek z Nemšovej. Nasledovalo očakávané vyhodnotenie súťaže a odovzdanie cien. 

Všetkým víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ich tvorivej fotografickej činnosti. Fotogalériu z podujatia a prezentáciu súťažných fotografií 
nájdete na stránke www.masvrsatec.sk alebo na Facebook-u.  

Potulky prírodou:
1. miesto – Miroslav Nevidzan – Keď zapadá nad Vršatcom

2. miesto – Jana Pagáčová – Ráno na Vršatci
3. miesto – Matej Macháč – Motýľ Apollo

Zvyky a tradície:
1. miesto – Ivan Sprušanský – Súťaž hasičských družstiev v Bolešove 2013

2. miesto – Jana Pagáčová – Tradičná cyklopúť na Pominovci
3 miesto – Lucia Mončeková – Cimbalovka v Červenom Kameni

Naši ľudia :
1. miesto – Dominika Žúžiová – Mlátička
2. miesto – Peter Minárik – Best friends
3. miesto – Jozef Štefanec - Tanečník

Kultúrnohistorické pamiatky:
1 miesto – Miroslav Nevidzan – Noc nad Pominovcom

2. miesto – Lenka Suchánková – Postoj chvíľa, krásna si...
3. miesto – Miroslava Mindárová – Každý majestát sa zdá z diaľky malý

Historická fotografia: 
1. miesto – Anton Šumichrast – Atmosféra bývalého hostinca  

v Skalskej Novej Vsi
2. miesto – Terézia Sabadková – Pohoda, klídek, tabáček

3. miesto – Lucia Mončeková – Bez starostí 

Ukážka bojového umenia Víťazná fotografia v kategórii Potulky prírodou autor Miroslav Nevidzan

Výstava súťažných fotografiíVíťaz v kategórii Naši ľudia
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Konferencia  
Národnej siete rozvoja vidieka SR 2014 

Udialo sa v našej MAS 

V dňoch 20. a 21. novembra 2014 sa v Nitre uskutočnila už tradičná koncoročná konferencia NSRV, na ktorej sa zúčastnili aj zástupcovia MAS Vršatec. 
Výborná organizácia a krásne prostredie hotela Zlatý Kľúčik dodali konferencii lesk a eleganciu. Program pozostával z niekoľkých prednášok, prednášajúci 
pochádzali zo Slovenska aj Českej republiky. V doobedňajšom bloku prvého dňa konferencie boli účastníci oboznámení so zhodnotením implementácie 
Programu rozvoja vidieka v rokoch 2007 – 2013. Rovnako bolo predložené finančné čerpanie v rokoch 2007 – 2013, kde sme mohli vidieť aj tabuľku úspešnosti 
čerpania v jednotlivých MAS na Slovensku.  Po obede nasledovali prezentácie o implementácii PRV SR v rokoch 2014 – 2020 a rovnako veľmi zaujímavá 
prednáška o Komunitne vedenom miestnom rozvoji (CLLD), ktorý je jedným z nástrojov integrovaného a územného prístupu pri využívaní eurofondov v 
novom programovom období. Hostia z miestnych akčných skupín z Českej republiky prišli predstaviť príklady dobrej praxe MAS v ČR a oboznámili prítomných 
s fungovaním MASiek u našich západných susedov. Prvý deň konferencie bol ukončený spoločenským večerom, ktorý bol spojený s ochutnávkou regionálnych 
produktov a s vyhlásením výsledkov súťaže „Projekty MAS“. Do tejto súťaže prihlásila svoje tri projekty aj MAS Vršatec, konkrétne projekt nadnárodnej spolupráce 
s MAS Vodňanská ryba Ochrana spoločného kultúrneho bohatstva a výmena skúseností MAS Vršatec a MAS Vodňanská ryba, ďalej projekt Rekonštrukcia parku 
v Bolešove a nakoniec Modernizácia rekreačnej zóny v obci Kameničany.  Druhý deň konferencie bol venovaný návrhom prípravy PRV pre roky 2014 – 2020 v 
Slovenskej aj Českej republike a využitie CLLD v európskej vidieckej politike. 
Celý priebeh konferencie nenarušilo nič závažné a jej organizácia bola na vysokej úrovni. Ďakujeme organizátorom za možnosť zúčastniť sa, za výborné 
pohostenie a za množstvo nových informácií, ktoré využijeme v novom programovom období. 

Vianočný večierok
Dňa 17.12.2014 sa pre členov MAS Vršatec konalo vianočné posedenie. Ukončenie roka s MASkou sa 
konalo v príjemnom prostredí hotela Vršatec vo Vršatskom Podhradí. Členovia si vo  videoprezentácii 
pripravenej kanceláriou prezreli v skratke rok 2014. Zrekapitulovali sme si aktivity MAS, zrealizované 
projekty či pracovné cesty a exkurzie. Taktiež boli členom predstavené plány na rok 2015. 

Figuríny známych osobností 
Kancelária MAS Vršatec prebrala dňa 15.12.2014 figuríny v rámci projektu spolupráce, ktorý realizujeme 
s miestnou akčnou skupinou Kopaničiarsky región. Cieľ tohto projektu, ktorý je zameraný na udržanie 
kultúrneho a historického dedičstva, je priblížiť občanom život známych osobností z regiónu spod 
Vršatca a taktiež prilákať turistov na územie MAS Vršatec. Súčasťou tohto projektu je slávnostné otvorenie 
výstavy, ktoré sa bude konať v kaštieli v obci Bohunice. Taktiež bude v rámci projektu vydaná brožúra, 
ktorá bude popisovať život jednotlivých osobností. 

Stretnutie zástupcov MAS Vršatec a MAS Ploština
V dňoch 28. - 29.11.2014 sa na území MAS Ploština v Českej republike konala záverečná konferencia 
projektu „20 let samostatnosti očima obyvatel žijících v příhraničních oblastech“. Informačný seminár 
niesol názov „Spolupráce v příhraničním česko-slovenském regionu“, pričom bol zameraný na budúcnosť 
oboch regiónov. Táto akcia bola určená pre všetkých, ktorí majú záujem podieľať sa na spoločných 
rozvojových projektoch a hľadať vhodné zdroje a partnerské väzby pre realizáciu svojich nápadov. Celej 
tejto akcii predchádzal interaktívny workshop realizovaný podľa princípov Future City Game, kde bolo 
vygenerovaných niekoľko zaujímavých projektov, ktoré by sa mohli v obidvoch regiónoch realizovať v 
novom programovom období 2014 – 2020. Interaktívny workshop sa uskutočnil v dňoch 3. - 4. októbra 
2014 v Trenčianskych Tepliciach. Cieľom hry je tímové vytváranie nápadov riešiace špecifické problémy 
európskych miest a regiónov. Jednotlivé tímy sa sústredili na odhalenie a pomenovanie spoločných 
problémov, ktorým územie čelí – ekologických, sociálnych, hospodárskych a kultúrnych. Hlavnou 
myšlienkou hry bolo navrhnúť najlepší zámer, ako zlepšiť kvalitu života v spomínaných regiónoch. 
Účastníci postupne navrhli rôzne projektové zámery, pričom veríme, že sa aspoň časť z nich podarí 
spoločne zrealizovať. Už teraz sa tešíme na kvalitné a prínosné projekty spolupráce.
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Outdoor fitness 
MAS Vršatec v rámci svojich momentálne prebiehajúcich 5 projektov spolupráce, čo predstavuje najvyšší 
počet v Slovenskej republike, úspešne realizuje aj projekt s názvom „Športom ku zdraviu – vonkajšie 
fitness“. Ide o projekt národnej spolupráce, ktorý realizujeme s projektovým partnerom MAS Terchovská 
dolina. Predmetom projektu bola výstavba vonkajších fitness v mestách Nemšová, Ilava a v obci Horná 
Súča. Nápad vznikol v kancelárii MAS, nakoľko nám aj našim členom záleží na zdravom a aktívnom 
životnom štýle. Inšpirovali sme sa zahraničnými MASkami, ktoré na svoje územie úspešne implementovali 
projekty daného charakteru. Vytvorenie outdoorového fitness je absolútne inovačným a predovšetkým 
nadčasovým a trvácnym prvkom pre všetky vekové kategórie. Tvorí ideálny doplnok nielen pre občanov 
MAS, ale aj pre návštevníkov a rekreantov. MAS má mať určitým spôsobom inovatívne vzdelávaciu funkciu 
v území – má sa snažiť naučiť ľudí myslieť a žiť aktívne. Prvky sú navrhnuté tak, aby boli precvičené všetky 
svalové partie, pričom sa v každom areáli nachádza 6 rôznych strojov na cvičenie a jedna veľká zostava, 
ktorú tvoria hrazdy a bradlá. Slávnostné otvorenie outdoor fitness sa konalo dňa 26. novembra 2014 v 
Ilave a v Nemšovej. Nechýbalo tradičné prestrihávanie pásky, dobrá nálada, nadšení diváci a početná 
návšteva z MAS Terchovská dolina. V rámci programu predviedol úžasnú show Martin Viedenský, 
majster SR v kalistenike so svojim tímom z Workout Fanatics. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať 
projektovému partnerovi a taktiež chlapcom z tímu Workout Fanatics. 

RZTaH Pruské 
Regionálne združenie turistov a hasičov Pruské je občianske združenie, ktoré sa zaoberá 
enviromentálnymi aktivitami, najmä rozvojom turistiky, ochranou prírody ale aj rozvojom 
dobrovoľného hasičstva v regióne. Zameriava sa na výchovu mládeže, ale nezabúda ani na seniorov. 
Organizuje turistické a spoločensko-kultúrne podujatia, pričom sa snaží o skvalitnenie života svojich 
členov ale i spoluobčanov v obci a regióne.
Chcete sa o združení dozvedieť viac? Prečítajte si rozhovor s p. Bc. Petrom Minárikom, predsedom 
združenia.    

Ako a kedy vzniklo Vaše občianske združenie?
Naše občianske združenie vzniklo dňa 5. mája 
2010 z bývalých členov Dobrovoľného hasičského 
zboru v Pruskom ale aj nových členov ako 
prirodzený dôsledok potreby združovať sa a 
zmysluplne využívať voľný čas.   

Aká je činnosť Vášho združenia?
Ako je v úvode už spomenuté, naša činnosť je 
zameraná na rozvoj turizmu, ochranu prírody, 
dobrovoľné hasičstvo či pomoc spoluobčanom. 
Organizujeme pobyty v prírode, turistické akcie so 
zameraním na rozvoj športovej aktivity pre všetky 
vekové kategórie. Pravidelne sa stretávame pri 
kultúrnych a športových podujatiach.   

Aké sú Vaše plány do budúcna?
V budúcnosti by sme chceli naďalej rozvíjať naše 
aktivity v oblasti turizmu. Rozširovať našu základňu 
o aktívnych členov. Chceli by sme naše aktivity 
rozšíriť i o cezhraničnú spoluprácu, čo sa nám 
do značnej miery darilo v spolupráci s turistami  
z Českej republiky a mestom Vsetín. Tento rok 
pripravujeme pre turistov Medzinárodního týdnu 
turistiky na Valašsku celodennú turistickú akciu 
„Bíle Karpaty přes Vršatec“. Radi by sme chceli byť 
aktívnejší pri ochrane prírody. Možnosti vidím aj pri  
spolupráci so samosprávou, či rozvoji hasičstva.     

Čo sa Vám najviac páči na MASke?
Na MASke sa mi najviac páči možnosť podieľať 
sa na rozvoji územia, v ktorom žijeme. Pomocou 
vlastnej aktivity a nápadov a v spolupráci s MAS 
pomáhať zveľaďovať životné prostredie. 

Ktorá z aktivít MAS sa Vám páčila najviac a 
prečo?
Nakoľko je naše združenie v MASke ešte len 
druhý rok, nemali sme celkom presné a včasné 
informácie o aktivitách MAS, napriek tomu sa 
mi veľmi páčila aktivita zameraná na vyčistenie 
zrúcanín Vršateckého hradu či „Čistá obec čistá 
MAS“. Dúfam, že sa v budúcnosti podarí nášmu 
združeniu zapojiť sa do podobných aktivít. 

Slávnostné otvorenie outdoorfitness v Ilave Slávnostné otvorenie outdoorfitness v Nemšovej

Workoutová show

Na Vršatci

Výstup na Vršatec 2014

Veľký Meder 2014

Cestou na Jahňací štít Vysoké Tatry 2014
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OZ Peregrín 
Peregrín je občianske združenie na pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám, ktoré pôsobí v meste Nemšová.  O 
poslaní, aktivitách a plánoch OZ, si môžete prečítať v rozhovore s Ing. Marcelou Prekopovou, jednou zo zakladajúcich 
členiek združenia.
Ako a kedy vzniklo Vaše občianske združenie?
V novembri tohto roku uplynie 5 rokov, od vzniku 
občianskeho združenia Peregrín, ktoré si dalo 
za cieľ pomáhať onkologickým pacientom a ich 
rodinám. Jeho založenie iniciovala 
p. Janka Breznická, ktorá sama mala onkologické 
ochorenie a žiaľ, dnes už nie je medzi nami. 
Sústredila okolo seba ľudí, ktorí mali rovnakú 
diagnózu, ale najmä veľa ochotných dobrovoľníkov, 
ktorí sa rozhodli naštartovať pomoc pacientom a 
ich príbuzným, pretože toto  ochorenie, bohužiaľ, 
vykazuje rastúcu tendenciu aj v našom meste. 
Cieľom združenia teda bolo venovať sa na báze 
dobrovoľníckej činnosti odbornému vzdelávaniu, 
životospráve, ale aj rôznym voľnočasovým i 
tvorivým aktivitám. Čiže toto bol, aj naďalej 
zostáva základný rámec našich aktivít.  

Darí sa Vám tento cieľ napĺňať? 
Naša činnosť za necelých 5 rokov bola naozaj 
rôznorodá a bohatá. V spolupráci s Mestom 
Nemšová, ktoré od začiatku vzniku združenie 
podporuje, sme organizovali odborné prednášky 
týkajúce sa prevencie ochorenia, zdravej výživy, 
ale aj psychologickej a legislatívnej pomoci 
chorým a ich rodinám, ktoré presiahli rámec nášho 
združenia a zúčastňovali sa ich aj ostatní občania. 
Ďalej to boli tematické zájazdy po Slovensku, aj do 
zahraničia, zber bylín a iné voľnočasové aktivity, 
napríklad výroba darčekových predmetov, ktoré 
pomohli získať príspevky od darcov. Na tomto 
mieste by som chcela s vďakou spomenúť našu 
zakladateľku Janku Breznickú, ktorá bola insitnou 
maliarkou a viac ako 3 roky sme získavali finančné 
prostriedky z časti predaja jej obrazov. Ona 
iniciovala aj vznik tvorivých dielní, takže sme pod 
jej vedením maľovali napr. obrazy na sklo, vianočné 
pozdravy a vyrábali iné darčekové predmety. 
Činnosť združenia je zameraná na špecifickú 
oblasť pomoci a treba povedať, že finančné 
prostriedky nezískavame ľahko. Z vydarených 
minuloročných aktivít ešte spomeniem veľmi 
pekný projekt, ktorý sme realizovali v spolupráci 
s MAS Vršatec, „Kvety pre zdravie“. Jeho súčasťou 
bol bohatý program a kvety od šľachtiteľa a autora 
projektu p. Jána Mindára, priniesli radosť aj ľuďom 
žijúcim v sociálnych zariadeniach.   

Aké sú v súčasnosti aktivity združenia?
V tomto roku sme sa rozhodli viac upriamiť 
našu pomoc najmä medzi tých onkopacientov, 
ktorí ešte nie sú členmi nášho OZ.  Rozhodli 
sme sa, opäť v spolupráci s Mestom Nemšová 
zorganizovať malý seminár o dobrovoľníckej 
pomoci seniorom a chorým občanom. Túto 
aktivitu odborne zastrešil Hospic Milosrdných 
sestier z Trenčína. Seminár, ktorý sa konal v januári 
sa niesol v duchu dobrovoľníckej pomoci a bol 
určený, okrem pomoci onkologickým pacientom, 
aj starým a chorým ľudom, jednoducho tým, 
ktorí potrebujú pomoc. Povzbudivé boli okrem 
odbornej prednášky aj svedectvá dobrovoľníkov 
z hospicu. Našim cieľom je v prípade záujmu 
vytvoriť tím dobrovoľníkov, ktorí by pomáhali aj 
ľuďom žijúcim v domácnostiach. Išlo by najmä 
o pomoc pri nákupoch, sprevádzaní na lekárske 
vyšetrenia, o zastúpenie príbuzného pri lôžku 
chorého, o drobné služby a komunikáciu, s často 
osamelými ľuďmi. Dobrovoľnícka služba nikdy 
nebude nahrádzať opatrovateľskú, či zdravotnícku 
službu, ale aj v našom meste je veľa ľudí, ktorí by 
iste privítali takúto formu pomoci. Zasadli sme 

malé semienko, seminár sa tešil veľkej účasti a 
niektorí už prejavili záujem. Ochotní pomôcť 
nám v zaškolení je aj tím odborníkov z Hospicu 
Milosrdných sestier v Trenčíne.

Kde sa nachádza sídlo združenia?
Sídlo združenia bolo na domovskej adrese našej 
zakladateľky, po jej smrti v roku 2013 sme sa 
rozhodli zriadiť sídlo v Králikovom mlyne, ktorý je 
najstaršou technickou pamiatkou v regióne - má 
viac ako 200 rokov. Je vďaka svojmu priestoru 
ideálnym miestom pre stretávanie sa, ale aj pre 
pravidelné tvorivé dielne. Mlyn však potrebuje 
rekonštrukciu, ktorej by sme chceli spoločnými 
silami napomôcť, najmä v spolupráci s mestom 
a samozrejme aj s pomocou iných dobrodincov. 
To je blízka budúcnosť, napĺňa nás zároveň aj 
myšlienka, že by sme mohli napomôcť k oživeniu 
našej najcennejšej technickej pamiatky a sprístupniť 
mlyn verejnosti, ako atraktívny mlynársky skanzen 
na šnúre cestovného ruchu v regióne. 

Aké sú ďalšie Vaše plány do budúcna?
Sme pred výročnou členskou schôdzou, 
momentálne zbierame tipy na aktivity pre rok 
2015.. Určite by sme však radi zopakovali aktivity, 
ktoré mali dobré ohlasy, ako napr. bol zber bylín. 
Prešli sme si Vršatec, Ľuborčiansku dolinu, blízke 
okolie a chceli by sme v tomto roku pokračovať, 
aj preto lebo máme výnimočného lektora, ktorý 
pozná účinnosť bylín a vie na mnohé ochorenia 
vytvárať liečivé zmesi. Zároveň máme aj 5. výročie 
založenia, chceli by sme usporiadať benefičný 
koncert a poďakovať sa našim donorom. V 
plánoch nebude chýbať aj tematický zájazd, ale 
ako som povedala, všetko spresní februárová 
členská schôdza OZ.  

Kde sa môžu ľudia na Vás nakontaktovať?
Zatiaľ nemáme internetovú stránku, ale môžu 
nás kontaktovať napríklad aj cez webstránku 
MAS Vršatec. Našich členov i občanov mesta 
včas informujeme o aktivitách na plagátoch, aj 

v oznamoch mestského rozhlasu. Mail nášho 
zduženia je: ozperegrin@gmail.com.

Ktorá z aktivít MAS sa Vám páčila najviac a 
prečo?
Aktivity MAS sledujem, aj preto, že  som pred 
rokmi s eurofondami pracovala a program rozvoja 
vidieka považujem za jeden z najvýznamnejších. 
Za tie roky, čo MAS Vršatec funguje, sa dosť 
výrazne zmenila tvár niektorých obcí, takže 
jej prínos v regióne je neodškriepiteľný. A veľa 
projektov je viac-či menej pozoruhodných.

Čo by ste MASke odporučili?
V tejto súvislosti by som chcela vysloviť želanie - 
aj keď viem že od  samotnej MAS to nezáleží - 
aby si občianske združenia našli v nasledujúcom 
programovom období 2014 – 2020 viac výziev na 
podanie svojich projektov. Aby celkovo neziskový 
sektor viac pocítil pomoc. Samozrejme držím 
palce, aby bolo podaných a prijatých čo najviac 
dobrých projektov pre skvalitnenie života ľudí v 
celom regióne. 

Kronika OZ Peregrín
MUDr. Emília Vlčová a predsekyňa OZ Marta 
Chudá, z prednášky o úskaliách Homeopatie

Zber bylín a piknik na Vršatci

Janka Breznicka a riaditel Ing. Gregor Ga bel na 
výstave v spolocnosti Vetropack
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Ponuka MAS Vršatec
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Zapožičanie drevených stánkov

Možnosť natáčania podujatí v regióne

Možnosť zapožičania krojov

Zapojenie sa do projektu „Karta zliav“
MAS VRŠATEC
REPORTÉRI

Zmena sídla – dôležitý oznam 

Od 1. 2. 2015 nájdete kanceláriu MAS Vršatec v nových priestoroch na adrese: Ľuborčianska 724/27, 914 41 Nemšová 
(budova bývalej školy). 

Tešíme sa na Vás!


