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Slovo predsedu MAS Vršatec

Vážení čitatelia,
dostáva sa vám do rúk ďalšie číslo Spravodaja 
MAS Vršatec, ktorý Vám pravidelné prináša 
nové informácie o dianí na našom území. 
Žijeme v uponáhľanom svete, preto je 
prepotrebné občas sa pozastaviť, obzrieť sa 
dozadu a niekedy človek až neverí, ako ten čas 
letí. V tomto novembri uplynie už 5 rokov od 
registrácie MAS Vršatec na ministerstve vnútra 
SR a v júni sme si pripomenuli druhé výročie 
od udelenia štatútu MAS ministerstvom 
pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja 
(MPRR).  Rok 2010 teda považujeme za 
prelomový, pretože až od vtedy môžeme 
hovoriť o období rýchleho pohybu a aktivít.

V rokoch 2007-2009 sa pripravovala 
integrovaná stratégia rozvoja územia (ISRU), 

kde sme definovali oprávnené aktivity obnovy 
a rozvoja územia, ktorých cieľom je zlepšenie 
kvality života vo vidieckych oblastiach, 
zlepšenie ekonomickej príležitosti a sociálnych 
podmienok vidieckeho obyvateľstva. 
Nasledovalo predloženie tejto stratégie na 
MPRR a čakanie na schválenie. Vyplatilo sa a 
MAS Vršatec bola napokon schválená dotácia 
na implementáciu stratégie vo výške cca 2 mil. 
EUR. Touto cestou sa chcem pekne poďakovať 
Ing. Jele Tvrdoňovej za jej metodickú, odbornú 
a vecnú pomoc pri zostavovaní ISRU.

Zazmluvnením finančných prostriedkov 
sa rozbehol kolobeh vyhlasovania výziev, 
ich hodnotenia a schvaľovanie pre úspešnú 
implementáciu stratégie. Som veľmi rád, 
že skoro v každej z našich členských obcí 
sa podarilo vďaka prostriedkom PRV  osi 
4 LEADER obnoviť, zrekonštruovať alebo 
postaviť chodník, cestu, verejné priestranstvo, 
verejnú budovu, detské ihrisko alebo 
oddychovú zónu. V prvom rade by som sa chcel 
poďakovať všetkým predstaviteľom obcí, za ich 
prácu pri príprave projektov, za ich trpezlivosť 
pri náročnom procese schvaľovania a popriať 
im šťastnú implementáciu aj naďalej a úspešné 
ukončenie projektov. Poďakovanie patrí i 
jednotlivým poslancom obecných a mestských 
zastupiteľstiev za podporu projektov, ktoré sa 
realizujú vďaka ich rozhodnutiu.

MAS sa samozrejme okrem povinných úloh 
snaží priblížiť i Vám, milí čitatelia všetkých 
vekových kategórií, organizovaním rôznych 
propagačných podujatí a súťaží. 

Veľmi ma teší, že v tomto roku MAS Vršatec 
usporiadala už druhý ročník výtvarnej súťaže 
pre žiakov základnej školy „Očami detí“. Na 
tomto mieste by som sa chcel poďakovať 
všetkým pani učiteľkám, ktoré aktívne 
pripravovali deti v jednotlivých školách na 
túto súťaž a tiež všetkým organizátorom 
a sponzorom. K ďalším aktivitám patrila 
fotografická súťaž MAS Vršatec v objektíve, 
letné kino v obciach, ktoré sa teší veľkej 
diváckej účasti a iné propagačné podujatia. 

Miestne akčné skupiny predstavujú verejno-
súkromné partnerstvá, ktoré sa snažia 
zlepšiť kvalitu života vidieckeho obyvateľstva 
využitím miestnych zdrojov za aktívnej účasti 
obyvateľov. Preto jednou z hlavných úloh  je 
i informovať všetkých obyvateľov územia o 
dianí v ňom, a hľadať aktívnych a obetavých 
dobrovoľníkov, ktorí svojím prístupom, 
myšlienkami, nápadmi a nezištnou prácou 
pomáhajú budovať to, o čom spoločne snívame 
– o lepšom  a kvalitnejšom živote pre nás 
všetkých. 

Na záver mi dovoľte poďakovať pracovnému 
kolektívu za prípravu výziev, valných 
zhromaždení, všetkých súťaží , podujatí, ktorý 
sa skrýva za všetkou prácou, na čele manažérke 
Petre Šupákovej, administratívnej pracovníčke 
Ing. Ľuboslave Sokolovej a účtovníčke Ing. 
Ivone Bednárikovej.  

Ing. Juraj Ondračka
Starosta obce Horná Súča, predseda MAS 
Vršatec

Starosta obce Horná Súča a predsteda MAS Vršatec  
Ing. Juraj Ondračka

Miestna akčná skupina Vršatec
Obecný úrad Horná Súča 233
Horná Súča 913 33
masvrsatec@masvrsatec.sk
www.masvrsatec.sk
+421 32 64 01 072
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Úspešné projekty MAS Vršatec 
III. Mesto Ilava - chodníky
Číslo výzvy IV.

Názov projektu Rekonštrukcia chodníkov v Ilave

Žiadaná výška finančného  
príspevku

65 393,24 Eur

Vlastné zdroje 5%

Chodníky v Ilave, ktoré boli predmetom 
daného projektu, boli naozaj v dezolátnom 
stave. Ich rekonštrukcia bola viac než 
nevyhnutná a to v čo možno najkratšom čase, 
predovšetkým z dôvodu, že chodník na ulici 
Medňanskej lemuje základnú školu, kade 
prechádza denne množstvo ľudí – mladých 
aj starých, a chodník na ulici Kp. Nálepku je 
jedným z najvyťaženejších, nakoľko sa tam 
nachádza vysoký počet radových bytoviek a 
rodinných domov.
Pôvodne sa v rámci rekonštrukcie chodníkov 
pripravil materský projekt s názvom 
„Rekonštrukcia chodníkov a komunikácií 
v Ilave“. Tento pôvodný projekt zahŕňal 
viacero problematických úsekov v rámci 
celého mesta Ilava. S prihliadnutím k možnej 
dotácii z MAS Vršatec sa však vytiahli dva 
chodníky /Medňanská, Kp. Nálepku/ tak, 
aby sa podarilo rekonštruovať hospodárne, 
efektívne a esteticky čo možno najväčšiu časť 
zdevastovaných plôch, ktoré si vyžadovali 
okamžité riešenie. 

Pôvodný stav chodníkov bol nepotešujúci. 
Vplyvom času stratili chodníky rovnováhu, 
čím sa narušilo odvodnenie. Po namrznutí 
tak vážne hrozilo nebezpečenstvo úrazu. 
Ďalej bol povrch chodníkov poškodený do 
takej miery, že z neho vypadávali kusy asfaltu. 
Čoraz akútnejšou sa stala aj potreba doplniť 
chýbajúcu bezbariérovú úpravu, pretože počet 

telesne postihnutých občanov sa zvýšil a mesto 
chcelo poskytnúť čo najkvalitnejšie služby čo 
najširšej skupine obyvateľov. Netreba zabúdať 
ani na estetickú funkciu, ktorá sa úplne 
vytratila a dosť výrazne kazila celkový dojem 
ulíc a okolia.

Prvým stavebným objektom bol chodník 
na ulici Medňanská, ktorý lemuje areál ZŠ. 
Riešená dĺžka dosahovala až 300m. V rámci 
rekonštrukcie sa odstránil jestvujúci chodník 

a nahradil sa novým so stanovenou šírkou 
2m z betónovej dlažby. Prevýšenie sa zastavilo 
na 12 cm. V mieste vjazdov, kde sa počítalo s 
prejazdom nákladných vozidiel sa vystaval tzv. 
„zosilený“ chodník. Takýto typ chodníka má 
odlišné vrstvenie konštrukcie prispôsobené 
tak, aby dokázal udržať vyšší nápor bez 
poškodenia. 

Druhý stavebný objekt sa nachádzal na ulici 
Kp. Nálepku, ktorý sa nachádza v časti mesta 
Sihoť. V tejto časti sa chodníky rekonštruovali 
po oboch stranách ulice, zatiaľ čo na ulici 
Medňanskej sa chodník zrekonštruoval 
iba po strane areálu ZŠ. Nakoľko sa jedná 
o dva súbežné chodníky, podľa projektovej 
dokumentácie sa nazvali časť A a časť B. 
Chodník v časti A mal celkovú dĺžku 165 m, 
pričom šírka 2m a prevýšenie 12 cm ostalo 
rovnaké ako chodník na ulici Medňanskej a v 
časti B. Chodník v časti B, ktorý lemuje detské 
ihrisko na Sihoti, mal celkovú dĺžku 206,48m. 
Obe časti, aj chodník A aj chodník B, sú 
riešené ako bezbariérové. Na všetky chodníky 
bola použitá dlažba sivej farby. 

Tím MAS Vršatec v rámci monitoringu 
vycestoval priamo na miesto realizácie 
a spoločne sme zhodnotili, že projekt je 
vypracovaný bez výrazných chýb a drží sa 
projektovej dokumentácie. Navyše spĺňa aj 
estetickú funkciu, pretože chodníky vyzerajú 
naozaj pekne. Mesto Ilava v uplynulých rokoch 
celkovo prešlo rozsiahlou zmenou, kedy 
kompletne rekonštruovalo celé svoje centrum, 
pričom túto zmenu nemožno hodnotiť inak 
ako pozitívne. 
Oba stavebné objekty z dielne spolupráce 
mesta Ilava, TRRA a MAS Vršatec sa venovali 
nie priamo centrálnym častiam mesta, no 
práve vďaka svojej vysokej frekventovanosti 
občanov o to dôležitejším.
 (PS)

Ulica Kp. Nálepku - stav pred rekonštrukciou Ulica Kp. Nálepku - stav po rekonštrukcii

Ulica Medňanská -  stav pred rekonštrukciou Ulica Medňanská -  stav po rekonštrukcii
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Úspešné projekty MAS Vršatec 
IV. Obec Hrabovka – Obecný úrad
Číslo výzvy V.

Názov projektu Úprava fasády a výmena okien obecného 
úradu v Hrabovke

Žiadaná výška finančného  
príspevku

14 274,36

Vlastné zdroje 10%

Obec Hrabovka je charakteristická svojim 
špecifickým dlhým a úzkym tvarom, ktorému 
dominuje hlavná ulica s čerstvo vyasfaltovaným 
chrbtom.

Hrabovka je dôležitá obec najmä kvôli 
svojej lokalizácii, pretože občania z veľkých 
susedných obcí Horná Súča a Dolná  Súča 
tadiaľ denne prechádzajú do krajského mesta 
Trenčín, vzdialenom asi len 13 kilometrov.
V strede obce pri hlavnom ťahu sa nachádza 
hneď nad potravinami obecný úrad, kde 
je vyčlenená miestnosť na plnenie funkcie 
kultúrneho domu. Jedná sa o dvojposchodovú 
budovu. Predmetom projektu bola výlučne 
verejná časť – teda kancelárie obecného úradu 
a kultúrna miestnosť.

Úrad má svoj samostatný vchod oddelený od 
potravín umiestnených na prízemí. 
Pôvodný stav obecného úradu bol veľmi zlý. 
Vplyvom času sa ničila fasáda, opadávala 
omietka a obec mala čoraz väčšie výdavky s 
vykurovaním, pretože okná dobre netesnili 
a dochádzalo k veľkým tepelným stratám, 
ktoré boli samozrejme finančne náročnejšie a 
zaťažujúce. 

Z toho dôvodu bolo najpodstatnejšou časťou 
projektu zateplenie celej časti budovy, vrátane 
osadenia nových vchodových dverí a nových 
okien. Na obecnom úrade sa okná už raz 
pred niekoľkými rokmi menili v zadnej časti 
budovy, v podstate sa jednalo o dokončenie a 
skompletizovanie prvého projektu.

V projekte sa okrem efektívnosti myslelo aj na 
estetickú funkciu. Ako farba omietky sa zvolila 
príjemná žltá, ktorá korešponduje s neďalekou 
kaplnkou Panny Márie a pôsobí nevtieravo 
a pekne. Farba okeníc ostala klasicky biela a 
nanovo sa natrelo aj balkónové zábradlie.

Počas rekonštrukcie nedošlo k žiadnym 
výrazným problémom. Rekonštrukcia 
obecného úradu je veľmi milým projektom, 
ktorý nesie odkaz pre všetkých, že aj za 
menej peňazí sa dá rekonštruovať efektívne a 
esteticky.    (PS)

Realizuj sa a nakopni svoj región!
MAS Vršatec vyhlasuje súťaž: 
Realizuj sa a nakopni svoj región!
Pošli nám anotáciu projektu na zlepšenie 
svojho regiónu a nezabudni uviesť všetky 
kontaktné údaje.

Podmienky súťaže
Vek: od 15 do 30 rokov

Projekt musí byť realizovateľný ešte ten-
to rok. Vyhráva projekt, ktorý poskytne 
najvýraznejšiu pomoc pre čo najväčší 
počet ľudí!

Uzávierka súťaže je do 31.08.2012!
Víťaz sa zaväzuje, že projekt zrealizuje!

súťaž
o

500 Eur

Pohľad na obecný úrad pred rekonštrukciou

 Pohľad na obecný úrad po rekonštrukcii
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Turistická aktivita 
„Potulky po maske“
V júli náš tím zorganizoval netradičnú aktivitu 
pre svojich členov. Nazvali sme ju „Potulky po 
maske“, predovšetkým preto, že gro tejto akcie 
tvorila turistika po našom území. 

Zraz sa konal na Gazdovstve Uhliská v 
Trenčianskej Závade, kde sme sa všetci 
občerstvili obedom. Následne sme sa vybrali 
po hrebeni Trenčianskej Závady smerom k 
Dolnej Súči, pričom záverečná destinácia bola 
Dolná Súča – Chaty Matadorky.

Turistika bola perfektná, hoci nie veľmi dlhá. 
Nakoľko sme kráčali naozaj takmer všetky 
vekové kategórie, prispôsobili sme tomu aj 
našu trasu. Chodník, ktorým sme prešli, bude 
tvoriť aj jednu z novooznačených cyklotrás, 
ktoré pripravujeme v rámci tvorivého tímu na 
cyklotrasy.

Unavení, no spokojní sme došli do Dolnej 
Súče, kde už na nás čakal pravý poľovnícky 
guláš z diviny. Všetci sme sa posilnili a začala 
sa veselá grilovačka. 

Príjemnú atmosféru nám trochu narušila dosť 
intenzívna búrka, ale napokon po pár hodinách 
sa počasie upokojilo. V rámci potuliek sme s 
členmi rozprávali o zlepšovacích návrhoch, 
návrhoch na lepšiu budúcnosť masky a 
predstavách o zaznačených cyklotrasách. 
Navyše sme spoznali ďalší kus nášho územia 
a prispeli sme tak k zblíženiu verejného a 
súkromného sektora v rámci členstva.

Aktivitu hodnotili všetci prítomní veľmi 
pozitívne a tešíme sa na budúce leto, kedy sa 
plánujeme pozrieť na druhú stranu Vršatca.

Slávnostné otvorenie kaštieľa  
v Bohuniciach
Kancelária MAS Vršatec bola pozvaná na 
otvorenie kaštieľa v obci Bohunice. Celý 
program bol veľmi pekne a starostlivo 
pripravený. Najskôr vystúpili deti zo základnej 
školy v dobových krojoch, následne sa pán 
starosta návštevníkom prihovoril a bola 
možnosť zadarmo sa občerstviť kofolou.
Potom nasledovala prehliadka kaštieľa pre 
pozvaných hostí. Videli sme kompletne 
zrekonštruované miestnosti s dobovými 
predmetmi a celá dekorácia sa niesla v 
znamení Ľudmily Podjavorinskej, ktorá bola 
najznámejšou obyvateľkou kaštieľa. Následne 
sme sa zúčastnili slávnostného rautu s 
vynikajúcimi jedlami, nápojmi a výbornou 
obsluhou. 
Naozaj sme veľmi radi, že sme sa mohli 
zúčastniť takejto krásnej akcie a dúfame, že 
kaštieľ k svojim bránam priláka čo najväčší 
počet návštevníkov, rozhodne je totiž čo vidieť!

Projekt značenia cyklotrás 
Miestna akčná skupina Vršatec už intenzívne 
pracuje na novom systéme značenia cyklotrás 
v rámci nášho krásneho mikroregiónu. 
Vytvorili sme tvorivý tím, ktorý pozostáva 
z profesionálnych a amatérskych cyklistov 
v rámci nášho územia. Cyklisti najskôr 
zaznačujú všetky trasy a následne chodia 
jednotlivo po každej jednej ceste a merajú 
vzdialenosť, prevýšenie, kvalitu terénu a iné.
Zo všetkých zozbieraných materiálov 
plánujeme vydať kvalitné mapy a brožúrky. 
Samozrejme, značenie v teréne je úplným 
základom. Podľa našich odhadov by 50% trás 
mohlo byť zaznačených už v júni 2013.

Aktivity 
MAS Vršatec

Časť turistov na potulkách do Dolnej Súče

Príprava na grilovanie

Tím pri konzultácii k navrhovaným cyklotrasám

Exemplár dobového písacieho stroja
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Očami detí II.
Po úspešnom predchádzajúcom ročníku 
miestna akčná skupina Vršatec opäť pripravila 
výtvarnú súťaž pre žiakov základných škôl. 
Súťaž bola vyhlásená v apríli tohto roku. 
Zapojiť sa mohli všetky deti v rámci základných 
škôl alebo obcí bez škôl z územia MAS Vršatec. 
Témou boli tento krát „tradície, zvyky, remeslá 
a život v našich obciach“, pričom žiaci mohli 
kresliť do konca mesiaca máj. Prvý stupeň 
tvoril prvú kategóriu a druhý stupeň druhú. 
Počet všetkých prác bol 107. Po zozbieraní prác 
nasledovalo hodnotenie, ktoré sa uskutočnilo v 
kultúrnom dome v Ilave. Porota bola zložená z 
odbornej časti, ktorú tvorili výtvarníci a učitelia 
ZUŠ z územia a laickej, ktorú tvorila kancelária 
MAS Vršatec. Hodnotitelia dostali hodnotiace 
hárky, na ktoré mohli prideliť každej práci 
body, pričom bodové rozpätie bolo od nuly 
po päť bodov. Taktiež bolo úlohou poroty 
navrhnúť prvé tri miesta v oboch kategóriách 
a určiť práce, ktoré si zaslúžia špeciálne ceny. 
Po hodnotení nasledovalo zoradenie prác 
podľa získaného počtu bodov. Keďže aj tento 
rok boli výkresy veľmi krásne a nápadité, 
bol výber tých najlepších naozaj náročný.  

Slávnostné vyhodnotenie a odovzdávanie cien 
výhercom sa konalo dňa 8. júna v kultúrnom 
dome v Ilave, kde boli okrem žiakov, učiteľov 
a riaditeľov ZŠ pozvaní aj členovia MAS 
Vršatec a takisto jej priaznivci. Za Národnú 
sieť rozvoja videka sa vyhodnotenia zúčastnil 
Ing. Andrej Milo, regionálny koordinátor 
NSRV pre Trenčiansky kraj. Pre zúčastnených 
bol pripravený nielen bohatý program, 
ale taktiež výstava všetkých prác a chutné 
občerstvenie. Podujatie slávnostne otvoril 
predseda MAS Vršatec Ing. Juraj Ondračka. 
Sprievodný program uvádzala administratívna 
pracovníčka kancelárie Ing. Ľuboslava 
Sokolová. Miestnu akčnú skupinu vo svojej 
prezentácii predstavila manažérka Petra 
Šupáková, ktorá oboznámila prítomných s 
aktivitami, hotovými projektmi a plánmi MAS 
Vršatec do budúcna. 

V sprievodnom programe zatancoval a 
zaspieval detský folklórny súbor Čajka z 
Hornej Súče, ktorý vystupoval pod vedením 
pani učiteľky Bernardy Nagyovej. Na záver 
ich programu zahral a zaspieval mladučký 
Ondrejko Panák, víťaz krajského kola v súťaži 
inštrumentalistov. Nádherný scénický tanec s 
vejármi predviedli žiačky ZŠ Horná Súča pod 
vedením pani učiteľky Múčkovej. Spevácky 
zbor Lentilky zaspieval a zahral pásmo s 
názvom „Ženích pre slečnu Mišku“. 

Pod vedením ochotnej mamičky a bývalej 
profesionálky sa predstavili mažoretky zo 
ZŠ Dulov. Po pestrom programe nasledovala 
videoprezentácia všetkých výtvarných prác. 
Posledným a pre deti najzaujímavejším bodom 
programu bolo samozrejme odovzdávanie cien. 
Špeciálnu cenu za naturalistické zobrazenie 
získal Martin Janíček s prácou “Zakáľačka” 
zo ZŠ Mikušovce. Cenu za originalitu 

Autori súťažných prác

Scénický tanec žiačok ZŠ Horná Súča pod vedením p.učiteľky Múčkovej

 Zúčastnení starostovia
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získal kolektív 4.B zo ZŠ Dolná Súča. Táňa 
Novosadová zo ZŠ Červený Kameň získala 
cenu za vystihnutie témy s prácou “Život v 
obci Červený Kameň”. V kategórii technika 
cenu obdržala Katarína Prílesanová za prácu 
s názvom „Hráč na fujare“ zo SKŠ Nemšová. 
Tieto ceny odovzdávala pani starostka z obce 
Tuchyňa  Eva Hejduková. 

Cenu poroty získala Adriana Gregušková za 
prácu s názvom „Varenie lekváru v Krivokláte“ 
zo ZŠ Pruské. Simona Balážová obdržala cenu 
za kreativitu s prácou „Mútenie mlieka“ zo 
ZŠ Bolešov. Cenu za výnimočné spracovanie 
získala Ema Žalúdková za prácu s názvom 
„Oblievačka“ zo ZŠ Dulov. Ceny v týchto 
kategóriách odovzdávala pani starostka obce 
Dulov Antonia Kandalíková.  

Posledné dve špeciálne ceny odovzdával 

pán primátor mesta Ilava Ing. Štefan Daško. 
Cenu kancelárie MAS získali Dominika 
Kadlečíková a Lucia Šatková za prácu s 
názvom „Cech kováčov v Ilave“ zo ZŠ Ilava. 
Terézia Sabadková, Dominika Ivančáková a 
Beáta Svedková získali cenu predsedu MAS 
Vršatec za prácu s názvom „Pod rozkvitnutou 
čerešňou“ zo ZŠ Horné Srnie. 

Ceny v prvej kategórii, prvý stupeň ZŠ, 
odovzdával starosta obce Bohunice Ing. Peter 
Hajdúch. Tretie miesto získal Matúš Guga zo 
ZŠ Horná Súča za prácu s názvom „Muzikanti“. 
Druhé miesto patrilo Andrejovi Miklátkovi za 
prácu „Malá Skalka“ zo ZŠ Skalka nad Váhom. 
Prvé miesto získala Petra Trúnková zo ZŠ 
Dolná Súča za prácu „Prvomájový bozk“. 

Ceny v druhej kategórii, druhý stupeň ZŠ, 
odovzdával starosta obce Horná Súča a 

predseda MAS Vršatec Ing. Juraj Ondračka. 
Tretie miesto získali Soňa Ondrušková a 
Monika Michalíková za prácu s názvom 
„Udalosti v jednej rodine“ zo ZŠ Horná Súča. 
Druhé miesto patrilo Dominike Michalovej 
za prácu „Tancuj, tancuj,...“ zo ZŠ Horná 
Súča. Patrícia Hladká zo ZŠ Pruské získala 
prvé miesto za prácu s názvom „Zabíjačka“. 
Víťazom blahoželáme a prajeme radosť z 
výhry. Zároveň ďakujeme všetkým žiakom ZŠ 
za zapojenie sa do súťaže.

Výstupom z II. Ročníka Očami detí bude 
krásne pexeso s najlepšie obodovanými 
prácami spomedzi všetkých súťažiacich.
Touto cestou by sme sa tiež chceli poďakovať 
koordinátorom, porote, účinkujúcim, členom, 
sponzorom, mestu Ilava a všetkým, ktorí nám 
akýmkoľvek spôsobom pomohli. Ďakujeme!  
(LS)

Mažoretky zo ZŠ Dulov

Primátor mesta Ilava Ing. Štefan Daško  
pri odovzdávaní cienVíťazná práca I. kategórieVíťazná práca II. kategórie
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Povesti spod Vršatca
Klenoty nášho územia

V Tuchyni žil kedysi lakomý sedliak, ktorý by si dal pre grajciar aj do kolena vŕtať a za dukát by skočil do ohňa. 
Nikdy nemal dosť. Ak sa pri jeho chalupe zastavil žobrák, schytil palicu a odohnal ho. Vedľa lakomcovho dvora 
stála chalúpka, v ktorej žil chudobný starček. Okrem toho, že bol chudobný, od narodenia nosil medzi plecami 
hrb, pre ktorý sa celý život trápil. Raz sa svojmu lakomému susedovi posťažoval: „Keď zomriem, ani v hrobe sa 
mi nebude dobre ležať. Ach, ja nešťastný, čo si počnem?“ 
Lakomý sedliak sa iba zachechtal: „Daj si hrb odpíliť, potom sa ti bude v hrobe dobre ležať. Alebo skoč do vody, 
tam je mäkko,“ vysmieval sa. 
Starec videl, že je susedovi iba na smiech, preto odišiel. Zaumienil si, že sa vyberie za ľuďmi, ktorí by mu po-
radili, ako sa nešťastia zbaviť. Zavrel chalupu a vykročil z Tuchyne. Kráčal poľom, kde gazda kosil obilie. Práve 
odkladal kosu, aby si zašiel na chvíľu do tieňa a zjedol skromný obed. 
„Dobrý deň, gazda, a dobrú chuť,“ povedal mu starček. 
„Dobrý deň i vám, starček, prisadnite si a zajedzte si so mnou.“ Starček poslúchol, lebo bol hladný. „Kamže ste 
sa vybrali?“ spýtal sa gazda. Hrbatý starec rozpovedal koscovi o svojom trápení. 
Gazda ho vypočul, až napokon povedal: „Ja viem, kto by vám pomohol, ale nebude to ľahké. Víly vám pomôžu. 
Je pravda, že ľuďom aj zle narobia, ale úbožiakom pomáhajú. Mňa tiež raz vyzvŕtali, keď som bol ešte mláden-
com. Na poludnie som žal obilie, keď zrazu začujem ako v lieští niekto spieva.  Odložím kosu, počúvam ten 
ľúbezný hlas a vopchám sa do lieštia. Keď lístie rozhrniem, vidím víly! Tancovali na lúke a krásne spievali. Zle 
je, vravím si, privábia ťa do kola a uvláčia na smrť. Proti tomu je len jedna pomoc. Rýchlo sa vyzliecť, háby 
poprevracať a takéto, naruby obrátené, rýchlo zas obliecť. Hneď som tak aj urobil, no víly ma zazreli, pribehli 
ku mne a schytili ma do tanca. Vyspevovali a vláčili ma, mlel som z posledného. Ale ony len spievali: Ešte 
meštek, ešte meštek... Vtedy mi oči padli na moje obrátené nohavice a vidím, že som si zabudol vrecko-meštek 
obrátiť. Rýchlo som aj ten obrátil a víly sa v tú chvíľu stratili. Ale vám, starček, by pomohli, len neviem, kde ich 
máte hľadať. To by vedel skôr bača Klát.“ 
Starký sa poďakoval za jedlo i radu a stúpal cez strnisko hore k holiam, kde mal bača salaš. 
„Vitajte, starček, poďte na večeru,“ vítal ho bača. 
Po večeri mu starček povedal o svojom probléme a spýtal sa baču, kde má víly hľadať. 
„Viem, ale nebude to ľahké. Víly vedia aj šarapatu narobiť, no úbožiakom rady pomôžu. Kedysi som takto 
napoludnie ovce dojil. Zrazu začujem v hore krásny spev. Taký ľúbezný, že som musel dojenie nechať a ísť sa 
pozrieť. Vojdem za kríky a vidím, ako tam víly tancujú. Stojím, pozerám a zahvízdam tak mocne, že až po Váh 
odpovedali všetky hory ozvenou. Víly sa zľakli a pribehli ku mne. Vraj, odvážny si, keď sa opovážiš v tanci nás 
vyrušovať. Zato ti my salaš rozfúkame, opovážlivec. Začali tak mocne fúkať, že mi z koliby bralo šindle. Na 
kolená som sa hodil a prosil víly, aby sa zľutovali a nehnevali. Dlho ma tam nechali prosíkať, no salaš som si iba 
slzami zratoval. Vy, starček, ak sa chcete hrba zbaviť, zájdite o polnoci na cintorín v Tuchyni a tam čakajte na 
víly. Ale rozumne sa s nimi bavte, lebo namiesto jedného hrba môžete mať tri.“
Starec sa poďakoval, vrátil sa do Tuchyne, a keď k cintorínu prišiel, bola práve polnoc. Vliezol za márnicu a 
nazízal spoza nej. 
V tráve, kde ešte hroby neboli, tancovali víly a spievali si: „Pondeloček, utoroček, pondeloček, utoroček...“ 
Pieseň sa mi páči, hútal starček, ale čosi jej chýba. Keď už tak dlho spievali, starček zrazu zaspieval: „Pondeloček, 
utoroček aj streda.“ 
Víly stíchli, prestali tancovať a povedali: „Kto si, ten si, pekne si nám pesničku opravil. Želaj si, čo chceš, dáme 
ti.“ 
Starec sa nesmierne zaradoval. „Hrb mi odčarujte, krásne víly. Iné nič sa mi nežiada.“ 
Jedna víla nato povedala: „Nech sa tak stane! A pretože si taký skromný, tu máš aj košík dukátov.“ Keď ráno 
prišiel starček naradostnený domov, lakomý sused si nevšimol, že už nie je hrbatý a spýtal sa: „Tak čo, dedo, 
kedyže ti ten hrb odrežú?“ 
„Netreba, už je preč, a tu, hľa, košík dukátov,“ povedal nato starček. 

III. Hrbatý starec a lakomý sedliak
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Na pasienku stál salaš baču Mikuša. Bolo v ňom čulo už od skorých ranných hodín, valasi dojili ovce a bača 
chystal raňajky. Keď podojili, vyhnali ovce z košiara. Tí, čo zostali na salaši, kľagali syr, cedili žinčicu, roboty 
bolo veru celý deň dosť. Bača Mikuš dobre vedel, že mladí valasi nemajú v hlave len ovce a žinčicu, preto keď 
nebolo na salaši roboty, pustil mládencov večer do dediny za dievčencami. V nedeľu zasa učil všetkých narábať 
valaškou alebo strieľať z luku. 
Jednu nedeľu napoludnie, keď sa chystali dojiť, z hory sa vyhrnulo množstvo ľudí. Bežali k salašu a vyľakane 
volali: „Tatári idú, utekajte, chlapi! Pozrite, dym stúpa nad horu, naša dedina je v plameňoch.“ 
Zastali pri Mikušovi a ukazovali na dym. „Nikde nepôjdem, zostanem tu. Ak mi má zhorieť salaš a skapú ovce, 
načo budem žiť. Počkám tu a Tatárom rozštiepim hlavu,“ povedal Mikuš. 
„Aj my zostaneme, bača náš,“ pridali sa k nemu valasi. 
„Dobre, chlapci moji, ale tu, v salaši, na nich čakať nebudeme. Tu by nás ľahko obkľúčili. Pôjdeme im naproti.“ 
Skočili do koliby, vyniesli odtiaľ sekery a luky so šípmi. Niekoľkí odvážni dedinčania sa vybrali s nimi. Ostatní 
vošli do hory nad pasienkom a ponáhľali sa na Vršatec. Mikuš a chlapi zbehli pod kolibu, skryli sa za buky a 
vyzerali Tatárov. Nečakali dlho. O chvíľu sa nimi hora hemžila, toľko ich bolo. 
„Je to horšie, ako som si myslel. Je ich celé more. Tam sa vyberte, za ostatnými! Ja tu zostanem a pokúsim sa ich 
prekabátiť,“ povedal Mikuš. Nechceli ho počúvnuť, no on vtedy prvý raz zhurta na valachov: „Anciáša vášho, 
načo som vás najal, či nie o ovce sa starať?! Ta sa, do košiara, dojiť!“ 
Museli ho poslúchnuť a okúňavo odišli. Potom bača privolal jedného chlapa z dediny a čosi mu pošepol. Nato 
všetci odišli. Keď sa Tatári priblížili, vyšiel smelo spoza buka rovno pred ich veliteľa. Hneď ho schmatlo desať 
rúk. 
Tatár sa ho spýtal: „Kade sa ide na Vršatec? Vrav!“ Mikuš chvíľu rozmýšľal a potom ukázal na opačnú stranu. 
Mikušovi hodili na krk slučku a priviazali ho o koníka. „Pôjdeš s nami, povedieš nás! Ak si klamal, zahynieš!“ 
povedal Tatár. Dobrú chvíľu vodil Tatárov po horách okolo Vršatca. 
Keď už dúfal, že chlapi z dediny odovzdali jeho odkaz na hrade, zaviedol ich na taký chodník medzi skalami, 
kade mohli len po jednom kráčať. Išli popod bradlá, Mikušovi tisli na krk krivý meč. Zrazu skaly ožili. Odlepili 
sa z nich balvany a začali Tatárov mliaždiť.  Pomedzi kamene svišťali šípy vršatských lukostrelcov a prebodávali 
tatárske kožuchy. Mikuš by bol dávno ušiel, no koník, ku ktorému bol priviazaný, sa splašil, strhol baču z nôh 
a vliekol ho za sebou. Slučka sa zatiahla a Mikuša zadusila. 
Vojaci z Vršatca a chlapi z dediny, ktorých na hrade ozbrojili, porúbali Tatárov do jedného. Po boji odvádzal 
vršatský pán ozbrojencov na hrad. 
Keď išli okolo Mikušovej koliby, spýtal sa jedného z valachov: „Čie sú to ovce?“ 
„To sú Mikušove ovce,“ povedal valach. 
„To je ten figliar, čo prekabátil Tatárov?“ opýtal sa pán. 
„Ten. Už ho však niet medzi živými, bol to statočný človek,“ povedal mládenec. 
Potom sa vršatský pán obrátil k dedinčanom. „Tu, hľa, postavte si dedinu, keď vám hentá zhorela. Tu bude na 
lepšom mieste ako tam.“ Ľudia ho poslúchli a pustili sa do roboty. Postavili nové chalupy. Na počesť statočného 
baču pomenovali novú dedinu Mikušovce. A veruže, Mikušovce na tom istom mieste vďaka hrdinovi Mikušovi 
stoja dodnes.       

Spracované podľa knihy Púchovské povesti od Milana Húževku       (IB)                          

IV. Mikušove ovce     

Lakomcovi oči svietili závisťou. Nechal starkého všetko porozprávať a potom, keď už dedina zaspala a bola 
polnoc, vybral sa tiež k cintorínu. „Pondeloček, utoroček aj streda...,“ spievali si víly. 
„Aj štvrtok aj piatok,“ doložil lakomec a tešil sa, že ho víly pochvália a obdarujú. No vílam sa jeho pesnička 
nepáčila. 
Nazlostili sa a povedali: „Ani štvrtok, ani piatok, lakomec, ale tu, hľa, hrb. A za to, že si ľuďom celý život medze 
odorával, po smrti ich budeš priorávať na pravé miesto!“ Pričarovali mu medzi plecia hrb a vyhnali z cintorína. 
Dlho žili lakomec i starček. Starček bol šťastný a lakomec sa s hrbom schovával pred ľuďmi. Naraz zomreli. No 
kým sa starcovi spalo v hrobe dobre, lakomec ani po smrti nemal pokoja. Čo mu víly prisúdili, to musel robiť. 
Vždy o polnoci vstal z hrobu a medze, čo kedysi ľuďom odoral, priorával naspäť. A vraj ich prioráva dodnes. 
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Obec Dolná Súča
Samosprávny kraj: 
Trenčiansky
Okres: Trenčín
IČO: 00311502
Počet obyvateľov: 
2928
Rozloha: 2632 ha
Prvá písomná 
zmienka: r. 1208

Dolná Súča sa nachádza v Trenčianskom 
okrese, v ktorom sa radí medzi najväčšie 
obce. Obec (250 m. n.m.) leží v Západných 
Karpatoch, približne v strede orografickej 
jednotky Biele Karpaty a je ohraničená 
poľným priestorom, na ktorý najmä zo severu 
nadväzujú lesy – dubiny, dubočiny a bučiny. 
Zo severozápadu lemuje obec bradlo Krasín, 
ďalej smerom na východ je to lesný komplex 
Niestora, Prostredný háj, Kopánka a Holáčová. 
Od východu obklopujú súčanský chotár lesné 
porasty – Ďurova hora a Chrasť. Na chotár 
Skalky a Zamaroviec nadväzuje súčanský 
chotár z juhu. Západnú časť lemuje Latovec 
a Polníky. Najvyšším bodom je vrch Krasín s 
nadmorskou výškou 516 m n. m., na ktorom 
stál hrad Súča. Zaniknutý stredoveký hrad bol 
postavený v r. 1318 a počas jeho histórie sa na 
ňom vystriedalo viacero majiteľov. Bol zbúraný 
v roku 1550 a z jeho podoby sa zachovala iba 
fikcia, nikto presne nevie, ako v skutočnosti 
hrad vyzeral. Nielen zrúcaninou hradu a 
vrchom Krasín je obec výnimočná obec. 
Ak sa chcete o nej dozvedieť viac, prečítajte 
si rozhovor so starostom obce Ing. Pavlom 
Kvasnicom, ktorý sme si pre vás pripravili.

Aký je Váš vzťah k MAS Vršatec?
Vzťah by som charakterizoval ako príjemný, 
kladný a takmer bezproblémový. Myslím si, že 
MASka je to lepšie, čo v regióne máme, pretože 
spája ľudí, prostredníctvom nej sa stretávajú 
pri rôznych príležitostiach a dáva im dostatok 
možností na realizáciu činností rôzneho 
charakteru. Je to dobré nielen pre zoskupenia 
obcí, ale aj pre občanov, aktivity smerujú k 
lepšiemu a to ovplyvňuje život v regióne.

Existuje niečo, čo sa Vám na MASke nepáči?
Možno pri konkrétnych projektoch by som 
našiel chybičku, tu však nejde o MASku, skôr o 
iné inštitúcie, ktoré by nás mali práve naopak 
podporovať. Podľa mňa robíte, čo sa dá, preto 
nevidím problémové miesta.

V čom vidíte najväčší potenciál MASky?
Potenciál je v činnostiach, ktoré robíme.

Čo by ste MASke odporučili?
Nad touto otázkou by sa nemal zamýšľať 
iba jeden človek, ale viacerí, malo by ísť o 
regionálne prepojenie, čo sa týka každej obce, 
aby  všetci niečo odporučili. Myslím si, že 
vtedy by sme na niečo prišli.  Takto by som 
riešil budúcnosť a lepšie možnosti, pretože 
každý by niečo našiel. Nie sa teda zamerať len 
na jednu obec. Každý by mal dať nápad.

Aký je teda Váš nápad?
Čo najviac udržať agroturistiku na našom 
území, aby sme vošli do povedomia. Taktiež 
aby sme sa mali čím pochváliť, dostatočne 
propagovať naše možnosti, ktoré ponúka 
región, tým by sa mohla napríklad zvýšiť 
zamestnanosť. Potenciál je v budovaní a 
vytváraní možností pre turistov. Ľudia z 
väčších miest vyhľadávajú práve niečo také, 

ako je farma s domácimi zvieratami. Pracujúci 
človek z mesta, možno intelektuál, sa potrebuje 
odreagovať a vie za to aj dobre zaplatiť. Výborné 
by pre neho bolo, keby môže napríklad nakosiť 
seno pre zajace, podojiť kravu, napásť ovečky, 
zmeniť sa pod istým dozorom na „gazdov“. 
Myslím si, že my tu máme takéto možnosti, 
ako príklad môžeme spomenúť osady v 
Dolnej Súči a v Hornej Súči. Návštevníci by 
si obhliadli náš pekný kraj a tak by načerpali 
nové sily. Ďalej mám jednu predstavu a chcel 
by som, aby sa aj v blízkej dobe zrealizovala. 
Ide o náš hrad Krásin, ktorý kedysi stál na 
brale. My totižto nemáme jeho podobu, 
nevieme ako ten hrad vyzeral. Obrázky, ktoré 
existujú, nemajú historickú hodnotu a sú len 
víziou hradu. Strážne hrady, ktoré stáli pozdĺž 
hraníc vyzerali podobne ako náš, preto si len 
dokážeme predstaviť, ako možno vyzeral. Môj 
plán spočíva v tom, že študenti vysokej školy 

architektúry, možno aj stavebnej priemyslovky, 
by nám urobili serióznu maketu, resp. projekt, 
ako hrad mohol vyzerať. Následne by sa maketa 
dala do múzea a v určitý vhodný deň by sme si 
mohli pripomenúť, že tu tento hrad stál. 

Myslíte si, že to študentov zaujme?
Z Dolnej a  Hornej Súče študujú takíto študenti. 
Verím, že téma ich iste zaujme. Vytvoriť takúto 

podobizeň nebude ľahké, preto by som možno 
navrhol vyhlásiť súťaž o ceny. To by ich mohlo 
motivovať. Vyhrala by najlepšia maketa a 
najautentickejšia podobizeň. 

Ktorú z aktivít MASky považujete za 
najúspešnejšiu?
Pre mňa určite projekty a veci s tým súvisiace. 
Považujem za dôležité, aby sme sa nehádali, 
čo si myslím, že momentálne ani nerobíme, 
pretože projekty sú slušne podelené, nikto nie 
je na chvoste. Možnosť podávať projekty cez 
MAS je veľkým prínosom, pretože by nebolo 
ľahké pre nás spraviť to samostatne. Pre nás 
je výhodnejšie isť do projektu cez MAS, ako 
keby máme ísť sami do nejakého programu. 
Veľmi zaujímavé boli aj činnosti ako napríklad 
Očami detí či vernisáž fotografií. Na výtvarnej 
súťaži určenej pre žiakov ZŠ bolo výborné to, 
že deti sa môžu navzájom inšpirovať, taktiež 

Starosta obce Dolná Súča Ing. Pavol Kvasnica

Múzeum
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ich úsmevy sú na nezaplatenie a je pravdou, že 
prostredníctvom detí sa MASka dostáva aj do 
povedomia rodičov.

Ste spokojní s činnosťou a prácou kancelárie 
MAS Vršatec?
Áno. Myslím, že toto je úplne v poriadku, 
nevidím žiadny problém.

Ako dlho ste starostom obce?
Prvé volebné obdobie.

Ste spokojný s fungovaním obce?
Určite nielen ja, ale aj iní starostovia, ktorí mali 
pred „starostovaním“ čiastočné skúsenosti v 
samospráve alebo štátnej správe, a následne 
boli zvolení, tak zistili, ako som to aj ja zistil, 
že je to úplne iná práca, ťažká a náročná. Ďalej 
si myslím, že kompetencie na obec pribúdajú. 
Keď som nastúpil do funkcie, zdalo sa mi, že je 
potrebné urobiť menšie úpravy a tak sme znížili 
stavy, stále to však robí problémy. Mňa osobne 
práca baví a mám ju rád, preto sa budem 
snažiť čo najlepšie pôsobiť v tejto funkcii. 
Mám odbornosť, aj praktické skúsenosti, 
ktoré môžem využiť, ale pravdou je, že sa 
stretávam s inými náročnejšími vecami, ktoré   
s občanmi riešim. Sú to dlhodobo neriešené 
veci, od cestnej infraštruktúry cez údržbu 
nehnuteľností, až po Domov pre seniorov. 
Niektoré inštitúcie na nás kladú pomerne 
vysoké nároky. Potenciál obcí vidím v tom, 
že  by sa mohla znížiť byrokracia, obce by sa 
mohli dostať k lepším výsledkom a mali by 
lepšiu činnosť. 

Čím je Vaša obec podľa vás výnimočná? V 
čom vidíte jej potenciál?
Naša obec je výnimočná svojou kultúrou, 
dlhodobú tradíciu majú napríklad Fašiangy, 
podujatie Hečkova Súča, ďalej je výnimočná 
svojimi občanmi, ktorí sú podľa mňa srdeční 
a dobrí. Kultúra spočíva predovšetkým v 
dychovej hudbe, ktorú ľudia majú radi, preto 
ju budem podporovať a snažiť sa ju tu udržať. 
Som rád, že dychovka sa zakorenila hlavne u 
mladých ľudí. Taktiež máme krásnu prírodu, 
ktorú ponúkame aj cudzím návštevníkom.

Aké sú Vaše najväčšie dosiahnuté úspechy v 
obci?
Nerád sa chválim a zatiaľ sa ani nie je čím 
chváliť. Náročná bola realizácia námestia, 
nakoľko projektová dokumentácia bola v 
žalostnom stave. Bolo potrebných niekoľko 
oficiálnych zmien, aby sme dostali realizáciu 
do súladu s napraveným projektom. Bolo 
potrebné vybudovať, neplánovane, celú 
infraštruktúru, od splaškovej kanalizácie cez 
prekládku elektriny. Je potrebné dodať, že 
s celým projektom začal môj predchodca. 
Výmena okien na OcÚ a KD prebieha 
zatiaľ bez problémov. Nakoľko ide o projekt 
cez MAS, niet sa čomu čudovať. Ďalej je 
to rekonštrukcia chodníka ku starému 
cintorínu, vybudovanie dvoch peších lavičiek 
cez Súčanku, vybudovanie komplexného 
dopravného značenia obce, práce spojené 
s udržaním a zvyšovaním vodných zdrojov 
pre obec. A potom klasické práce, ktoré 
považujem za samozrejmosť, ide o údržbu a 

menšie drobnosti.

Aké sú vaše plány?
Chcel by som urobiť komplexnú rekonštrukciu 
verejného osvetlenia, v rámci možností 
poopravovať pomerne zničenú cestnú 
infraštruktúru, taktiež podľa možností 
urobiť opravu a rekonštrukciu vodovodnej 
siete. V dezolátnom stave máme budovu 
Telovýchovnej jednoty a budovu obecného 
domu. Tieto budovy boli postavené v akcii 
„Zet“ , pričom by bola veľká škoda, keby práca 
našich občanov vyšla nazmar  a keby sa tieto 
budovy zdevastovali. Postupne by som chcel 
dať tieto objekty do poriadku.

Aké miesta by ste odporučili návštevníkom 
či turistom?
Určite by som im odporučil stráviť na našom 
území dlhšie ako jeden deň. Ideálny by bol 
dvoj, trojdňový pobyt alebo predlžený víkend. 
Ubytovali by sa napríklad v rekreačnom 
stredisku „Pod hájom“, bývalé „Matadorky“, 
s tým, že by si urobili jednodňový peší výlet 
cez hory na gazdovstvo Uhliská v Trenčianskej 

Závade, ďalší deň by mohli absolvovať výstup 
na Krásin, potom cyklotúru do Hornej 
Súče cez Repáky, čo je naša časť obce, kde je 
nádherné prostredie. Taktiež odporúčam 
návštevu Gazdovského dvora tu v Dolnej Súči 
s posedením, domácimi zvieratkami a detským 
ihriskom, kde sa zabavia najmenšie ratolesti. V 
zime je tam úplná idylka, keď majitelia zakúria 
v krbe, veľmi príjemne sa tam sedí. Dal by som 

do pozornosti aj naše Fašiangy, ktoré z roka na 
rok naberajú na intenzite. Vynikajúci program, 
zabíjačka, pripravená 1 tona výborných 
domácich zabíjačkových špecialít. Odporúčam 
navštíviť obecné múzeum. V obci sa ešte 
nachádza Kostol sv. Alžbety Uhorskej. Ide o 
starobylú kultúrnu pamiatku zo 17. storočia. 
Všetkých srdečne pozývam. 

Priblížte nám Vaše Fašiangy.
Dolná Súča je jedna zo začínajúcich 
usporiadateľov fašiangov. Začali sme pred 10 
rokmi, kde som bol samozrejme prítomný aj 
ja, ako jeden z usporiadateľov. Potom obecný 
úrad nadviazal na túto tradíciu a pokračoval v 
nej. V piatok sme pripravili výrobky na sobotu 
a ďalšie dni. Jaternice, klobásu, tlačenky, 
kapustnicu, všetko v stovkách kg. V sobotu sme 
mali zabíjačku, zabilo sa prasa a na námestí bol 
program, večer sa konala zábava. Nedeľňajšie 
dopoludnie bolo pre deti, popoludnie pre 
dospelých. V utorok sa pochovávala basa. 
Keďže to bolo časovo náročné, dnes sa to robí už 
bez nedeľňajšieho programu. Týmto pozývam 
všetkých z okolia, ktorí sa chcú zabaviť, pretože 

podujatie má veľmi slušnú úroveň, všetci sa 
najedia vynikajúcich domácich výrobkov a 
fašiangový program s tradičným sprievodom 
sú neoddeliteľnou súčasťou tejto akcie.  

Pánu starostovi Ing. Pavlovi Kvasnicovi 
ďakujeme za rozhovor a želáme veľa úspechov.
(LS)

Kostol sv.Alžbety Uhorskej

Fašiangy
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Obec Dulov
Samosprávny kraj: 
Trenčiansky
Okres: Ilava
IČO: 00317217
Počet obyvateľov: 
916
Rozloha: 553,5 ha
Prvá písomná 
zmienka: r. 1259

Obec Dulov leží na Považí v Ilavskej kotline 
na pravej strane rieky Váh. Táto rieka veľakrát 

menila svoje koryto, a tak obec v minulosti 
ležala na opačnej strane ako dnes. Okolo obce 
sa rozprestiera rovina. Do severozápadnej časti 
katastra obce zasahuje územie CHKO Biele 
Karpaty. Zo západu preteká okolo obce Dulov 
Tovarský potok (Tuchynská rieka), ktorý tečie 
z Červeného Kameňa. Tento tvorí hranicu v 
južnej časti s Tuchyňou a Savčinou. Krajom 
územia Dulova preteká tiež najdlhšia rieka 
na Slovensku Váh a tvorí nepatrnú hranicu s 
Tunežicami a Košecou. Na severovýchode tvorí 
hranicu s Horovcami potok Suchlica, ktorý v 
letných mesiacoch vysychá. Severozápadnú 
pahorkatinnú časť obce tvoria drobné bradlové 
tvrdoše z druhohorných hornín, len v tejto 
časti sú lesné porasty. V nasledujúcich riadkov 
vám obec priblížime trošku viac, prinášame 
vám rozhovor so starostkou obce Antoniou 
Kandalíkovou. 

Aký je Váš vzťah k MAS Vršatec?
Veľmi pozitívny. Som šťastná, že obecné 
zastupiteľstvo schválilo vstup obce Dulov do 
MASky. Stotožňujem sa s myšlienkou rozvoja 
regiónu, v ktorom žijeme a propagácie tohto 
krásneho územia.

Existuje niečo, čo sa Vám nepáči na MASke?
MASka podľa mňa nemá deficit. Jediné, čo by 
sme vedeli vytknúť, je vzdialenosť kancelárie 
od obce, ale na druhej strane v dnešnej dobe sa 
dá veľmi ľahko komunikovať prostredníctvom 

mailu, telefónu a takisto nie je až taký veľký 
problém vycestovať aj do Hornej Súče. 

V čom vidíte najväčší potenciál MASky?
V pracovitých, ochotných a kreatívnych 
ľuďoch, krásnom prírodnom prostredí a  
korektnom jednaní členov MAS. 

Čo by ste MASke odporučili?
Aby sa pokračovalo ďalej a splnili sa všetky 
ciele, ktoré sme si stanovili. Taktiež snažiť 
sa udržať vidiecky charakter územia a tak 

neustále podporovať rast tohto regiónu.

Ktorú z aktivít MASky považujete za 
najúspešnejšiu?
Všetky aktivity boli úžasné, uspokoja nielen 
všetkých členov, ale aj širokú verejnosť, jednak 
realizácia projektov, potom výstava výtvarných 
prác a súťaž Očami detí, vernisáž fotografií, 
veľmi sa mi páčili aj odborné exkurzie, bola 
som na dvoch, v Českej republike a v Belgicku. 
Bolo skutočne zaujímavé sledovať a pozorovať 
ich miestne akčné skupiny. Musím uznať, že ich 
systém je výborný a myslím si, že sa rozhodne 
máme od nich čo učiť.

Ste spokojní s činnosťou a prácou kancelárie 
MAS Vršatec?
Som veľmi spokojná, ste kolektív mladých a 
inteligentných ľudí, vždy ochotných poradiť, 
pomôcť.

Cítite sa byť vždy o všetkom včas informovaný 
zo strany MAS?
Áno, komunikácia funguje výborne. 

Ako dlho ste starostkou?
Starostkou som druhé volebné obdobie.

Ste spokojná s fungovaním obce?
To by sa mali vyjadriť občania, stále je 
však čo vylepšovať. Spolupráca s obecným 

zastupiteľstvom je výborná. Dúfam, že sa nám 
podaria dosiahnuť všetky ciele, ktoré sme si 
stanovili pre  toto volebné obdobie.

Čím je Vaša obec podľa vás výnimočná? V 
čom vidíte jej potenciál?
Naša obec je pre mňa výnimočná tým, že je 
to moja rodná dedina. Dôležitým faktom je 
tiež, že obec je ľahko prístupná zo všetkých 
strán. Ak mám však hodnotiť objektívne, z 
hľadiska pamiatok, prírody či kultúry, tak v 
obci sa nachádza kaplnka, kostol zasvätený 

Sedembolestnej Panne Márii a dve zvonice. 
Keďže Dulov vznikol zlúčením častí Dulov a 
Nová Ves, v každej z týchto obcí sa postavila 
zvonica. Zvonice slúžia na určenie času, 
nakoľko sa zvoní ráno, na obed, večer, taktiež 
slúžia na oznámenie úmrtia či požiaru. Pri 
budovaní diaľnice sa vytvorili rybníky a z tohto 
územia sa stáva pekná rekreačná oblasť, kde 
sa realizuje športový lov rýb, taktiež sa tu dá 
výborne oddýchnuť. Obecný úrad v spolupráci 

40.ročník Behu okolo DulovaStarostka obce Dulov Antónia Kandalíková

Zvonica
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s MŠ, ZŠ a dobrovoľníkmi organizuje jedno 
z najstarších atletických podujatí „Beh okolo 
Dulova“, v tomto roku (2012) to už bude 42. 
ročník.  Ďalej v spolupráci s Automotoklubom 
SDF Dulov sa podieľame na spoluorganizovaní 
„Veterán rallye Lednické Rovne – Dulov“. 
Oprašujeme tradíciu fašiangov a stavania 
májov. Kultúrna komisia mládeže pri 
príležitosti Dňa Detí zorganizovala akciu 
„Cesta okolu dulovských jazier“, kde deti 
sprevádzali hrami a hádankami rozprávkové 
bytosti. Každoročne sa poriada detský karneval 
a pri príležitosti mesiaca úcty k starším sa koná 
posedenie s dôchodcami a v máji zase oslava 
Dňa Matiek.

Aké sú Vaše najväčšie dosiahnuté úspechy v 
obci?
Prebehla rekonštrukcia ciest a výstavba 
chodníkov z prostriedkov EÚ. Ďalej  sa 
uskutočnila rekonštrukcia verejného osvetlenia 
z Nórskeho finančného mechanizmu. 
Vybudovalo sa viacúčelové ihrisko z 
prostriedkov Úradu vlády. V spolupráci s MAS 
Vršatec sa podal projekt, vďaka ktorému sa 
nám podarilo upraviť dve verejné priestranstvá 
v obci: priestranstvo pred kultúrnym domom 
a verejné priestranstvo tzv. „trojuholník“. 
Vymenili sa okná a dvere na základnej škole, 
taktiež sa zrekonštruovali chlapčenské toalety. 
Z dotácie od Ministerstva financií sa vymenili 

okná v dolnej časti kultúrneho domu.

Aké sú vaše plány?
Našim prvoradým záujmom je dokončiť 
biologickú čistiareň odpadových vôd, 
prostredníctvom dotácie z Envirofondu. Bude 
sa budovať chodník v časti Nová Ves – ulica 
tzv. Súhrada (Légia – smer hlavná cesta), ktorý 
podobne ako aj úprava verejných priestranstiev 
bude financovaný z programu Leader. Ďalej 
by sme radi dokončili rekonštrukciu toaliet 
v základnej škole. Podaná bola žiadosť o 
prostriedky z Environmentálneho fondu na 
rekonštrukciu kotolne v MŠ na plynovú, zatiaľ 
ešte neboli zverejnené výsledky hodnotenia 

žiadostí. Určite by sme v budúcnosti chceli 
rekonštruovať aj  verejné priestranstvá v strede 
obce, časť Nová Ves.

Aké miesta by ste odporučili návštevníkom 
či turistom?
Návštevu rybníkov v časti Sigôtka za účelom 
rekreácie a športového lovu rýb. Rozhodne 
odporúčam výlety do okolitej prírody, 
napríklad na Červený Kameň  či Vršatec. 

Prečo by ste obec Dulov odporučili na 
bývanie?
Je tu občianska vybavenosť, inžinierske siete, 
čistiareň odpadových vôd. Čo sa týka športu, 

máme posilňovňu, futbalové ihrisko, taktiež 
novovybudované krásne multifunkčné ihrisko. 
V obci sa nachádza materská aj základná škola. 
Z obce je veľmi krátka vzdialenosť do Pruského. 
Škola je síce „malotriedka“, ale deti pokračujú 
v základnej škole v Pruskom, ktorá je na veľmi 
dobrej úrovni, prípadne na osemročnom 
gymnáziu v Dubnici nad Váhom. V základnej 
škole sa popri vyučovaní organizuje i krúžková 
činnosť. Veľkému záujmu hlavne zo strany 
dievčat sa teší krúžok mažoretiek pod vedením 
p. Ivety Šubovej.  Máme tiež divadelný súbor s 
názvom ADD – Amatérske Dulovské Divadlo, 
o vznik ktorého sa zaslúžil poslanec OZ, 
predseda kultúrnej komisie p. Jozef Sporiš. 

Ich prvá hra bola veselohra od Emil Göllnera 
s názvom „Ulička“. Dúfame, že divadlo bude 
pokračovať, nakoľko s predstavením boli 
úspešní nielen v našej obci ale i na okolí. 

Kedy sú v obci hody?
Hody máme dvakrát, 15.9 na Sedembolestnú 
Pannu Máriu, to sú tzv. malé dulovské hody, na 
Teréziu v októbri sú tzv. farské hody. Tento rok 
na malé hody plánujeme posvätiť kríž, ktorý 
sa opravoval práve prostredníctvom MAS, cez 
program LEADER. V októbri na farské hody 
sa organizuje Beh okolo Dulova.

Vydali ste monografiu obce, skúste nám ju 
priblížiť.
Monografia bola vydaná pri príležitosti 750. 
výročia od prvej známej písomnej zmienky 
o obci Dulov z roku 1259. Je to taký „malý 
dejepis“, pričom zdarma sme distribuovali do 
domácnosti po jednom výtlačku. Myslíme si, 
že ľudia to veľmi ocenili a boli radi. Knižné 
dielo bolo zostavené z dostupných písomných 
materiálov, akými boli kroniky a archívne spisy. 
Vôbec to nebolo jednoduché, preto by som sa aj 
takýmto spôsobom chcela poďakovať autorovi 
diela p. Jozefovi Pariševovi a vydavateľovi 
firme Ametyst, za dobre odvedenú prácu a v 
neposlednom rade aj všetkým ostatným, ktorí 
akokoľvek pomohli pri tvorení tohto diela. 
(LS)

Kostol Sedembolestnej Panny Márie Rozprávková cesta okolo jazier Dulov

Rybníky Dulov
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Hudobná skupina Mladík
Hudobná skupina Mladík vznikla v roku 
2008 v obci Horná Súča, v ktorej je dlhoročná 
tradícia dychovej hudby. Začali hrávať v malej 
pivnici. Postupne sa rozšírili o ďalších členov 
a za podpory obecného úradu Horná Súča 
začali nacvičovať v kultúrnom dome pod 
vedením skúseného muzikanta Vladimíra 
Chovanca. Je to dychová hudba s klasickým 
dychovkovým repertoárom. V kapele majú 
aj dva elektronické nástroje – basgitaru a 
kláves, preto zvolili názov hudobná skupina 
a nie dychová hudba. Účinkujú na rôznych 
podujatiach v obci, v blízkom okolí a takisto 
aj v zahraničí. Hrali už na festivaloch v Poľsku, 
vo Vodňanoch v južných Čechách, Valašských 
Kloboukách, v Starom Hrozenkove. Repertoár 
majú orientovaný na všetky vekové kategórie 
poslucháčov. Sú v ňom piesne ľudové ako 
aj skladby sólové moderného charakteru. V 
prípade potreby máme vlastnú aparatúru 
profesionálnej úrovne. 

Popíšte nám vznik Hudobnej skupiny 
Mladík?
Naša hudobná skupina vznikla v roku 2008, 
kedy sa konalo aj naše prvé vystúpenie na  
Štefanskej zábave v Hornej Súči. Cvičiť naň 
sme začali od mája toho roku. S nápadom 
založiť takýto druh kapely prišli mladí chlapci 
Lukáš Chovanec a Ján Švajdleník. Najskôr 
začali skúšať sami, oslovili ma až po istom 
čase, či by sme spolu niečo nevymysleli.  Tak 
už pomaličky 5 rokov niečo vymýšľame. :)

Kto vymyslel názov?
Názov Mladík vymyslel dlhoročný skúsený 
muzikant a dirigent podobného druhu 
mládežníckej kapely, dedko dvoch našich 
členov, pán Jozef Čapák. Keďže vystihoval 
mladé obsadenie našej kapely (i výzor dirigenta 
:) ), bolo jasné, že z nás budú Mladíci.   

Koľko členov mal vtedy Mladík?
Na začiatku začalo hrávať 6 detí, všetky z 
Hornej Súče, vo vekovom  rozmedzí 8-14 
rokov. 

Čo ich podľa Vás motivovalo?
Určite láska k hudbe, konkrétne teda k 
dychovej hudbe. Ďalej nejaké tie hudobné 
predpoklady a vlohy, podporu a tradíciu 
v hraní na dychových nástrojoch majú aj 
v rodine. Taktiež disponujú prirodzeným 
talentom. V tom čase chodili iba 2 deti do ZUŠ 
do Dolnej Súče, teraz sa takto zdokonaľuje v 
hraní a spievaní prevažná väčšina členov.

Koľko členov má skupina v súčasnosti?
Momentálne máme 12 muzikantov a 5 
spevákov, z toho 6 dievčat a 11 chlapcov. 
Vekový priemer kapely je 15 rokov.

Na aké hudobné nástroje hrajú Mladíci?
Nástrojové zloženie kapely je: 4 trúbky, 2 
tenory, pozauna (trombón), tuba, bicie, 
klarinet Es, klarinet B a doprovodné klávesy.

Kde nacvičujete?
Nácviky mávame v  Kultúrnom dome v Hornej 
Súči, ale nebolo tomu vždy tak. Na začiatku 
sme cvičili u Jána Chovanca (terajší zvukár 
kapely) v kotolni. Neskôr v kinosále kultúrneho 
domu a v súčasnosti sme na druhom poschodí 
kultúrneho domu, pričom je to už naša vlastná 
skúšobňa. 

Ako často deti cvičia?
Dvakrát do týždňa a keď ideme na vystúpenie 
alebo na súťaž aj 4 až 5 krát. Tu by som rád 
poznamenal, že cvičíme aj cez prázdniny 
a sviatky. Deti v tomto smere prázdniny 
nepoznajú.

A popri nácvikoch chodia ešte do ZUŠ?
Áno, skoro všetci chodia. Dokonca máme 
jedného konzervatoristu. 

Aké sú Vaše úspechy?
 V roku 2011 sme vyhrali zlaté pásmo v Pezinku 
na medzinárodnej súťaži s názvom „Dychovky 
v Preši“, taktiež sme tu získali Cenu diváka pre 
najlepšiu kapelu, ktorá sa páčila divákom počas 
súťaže, ďalej Cenu za najobľúbenejšiu skladbu 
a Cenu za inštrumentálny výkon, ktorú získali 
naše klarinetistky. V roku 2012 sme súťažili na 
Krajskej súťaži dychových hudieb v Hornom 
Lieskove, kde sme opäť získali zlaté pásmo, 
Cenu za pozoruhodný sólistický výkon pre 
klarinetistky a Cenu za prínos pri výchove 
mladej generácie.

Na akých podujatiach sa zúčastňujete?
Ide prevažne o festivaly dychových hudieb 
doma a v okolí. Čo sa týka zahraničia 
vystupujeme v Poľsku, na Morave a v 
Čechách. Prostredníctvom MAS Vršatec sme 
sa zúčastnili minuloročného Agrokomplexu 
v Nitre, na ktorý ideme aj tento rok. MASku 
sme reprezentovali aj na Leaderfeste v Levoči. 
Tiež účinkujeme na koncertoch určených 

pre širokú verejnosť, napríklad adventný a 
vianočný koncert, hudobné leto v Nemšovej, 
v Hornej Súči, v Novom Meste a podobne. 
Program máme našťastie nabitý.

Aký máte repertoár?
Repertoár tvoria klasické skladby pre dychovku 
v rytme polky a valčíky, ale aj náročnejšie 
skladby moderných rytmov, tanečné, sólové a 
inštrumentálne diela, v rytmoch tanga, diska, 
slowrocku, popmusic. Z populárnych skladieb 
hráme úpravy napríklad od Beatles, Stevieho 
Wondera, Lucie Bílej a ďalších.

Z akých zdrojov ste financovaní?
Podporovaní sme predovšetkým obecným 
úradom v Hornej Súči, ktorý nám poskytuje 
priestory na nácvik. Nemalý podiel na našom 
fungovaní majú aj rodičia detí, ktorí im museli 
zakúpiť nástroje, a deti ich teraz v Mladíku 
využívajú. Notový materiál čerpáme zo ZDHS 
(Združenie dychových hudieb Slovenska).  A 
samozrejme fungujeme z vlastných zdrojov 
a skladby pre kapelu upravím buď ja alebo 
náš manažér Miroslav Čapák, alebo už 
spomínaný Jozef Čapák. Nepatrné honoráre 
za platené festivaly alebo koncerty väčšinou 
minieme na dopravu a zvyšnú čiastku si vždy 
odložíme. Počas roka sa tak nazhromaždia 
určité prostriedky, ktoré potom využijeme na 
spoločné posedenie pre deti a ich rodičov.

Aké sú Vaše plány?
Chceli by sme sa zúčastňovať medzinárodných 
súťaži a zlepšovať sa. Ja osobne by som rád 
odovzdal žezlo mladým muzikantom, pretože 
by som chcel viesť ešte mladších, vychovať 
novú, ďalšiu generáciu pre dychovku. 
Hlavným cieľom je nielen vyhrávať súťaže, ale 
predovšetkým zabávať ľudí. Ak by to finančné 
prostriedky umožnili a našli by sa nejakí 
sponzori, radi by sme vydali naše profilové CD.

August 2009 Nemšová
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Aký máte sen čo sa týka medzinárodných 
podujatí?
Radi by sme reprezentovali Slovensko a 
zúčastnili sa festivalov v západnej Európe, 
Rakúsko alebo Nemecko.

S akými problémami sa stretávate?
Najčastejšie problémy, ktoré sa vyskytujú, 
sa týkajú aparatúry, ktorá je nedostatočne 
pripravená zo strany organizátorov podujatí 
alebo festivalov. Našťastie však disponujeme 
vlastnou aparatúrou, ktorú nám z časti poskytol 
obecný úrad a aj vlastného - neplateného  
zvukára, tak sa dá povedať, že pokiaľ si ju 
dovezieme, je všetko v poriadku.

Ktoré festivaly sú na tom lepšie?
Zahraničné. Aj organizáciou, aj aparatúrou a 
hlavne atmosférou. Vždy sme boli spokojní.

Priberáte momentálne nové deti?
Teraz nie, časom áno, ale aj to len do novej 
hudobnej skupiny, mladšej verzie Mladíka.

Ako ste sa rozrastali v začiatkoch?
Toto všetko si deti zariadili sami. Porozprávali 
sa medzi sebou, zavolali kamarátov, napríklad 
barytonista, ktorého máme, hrá v skupine 2 
roky, pričom začal hrať na barytóne len kvôli 
Mladíku. Nijako špeciálne sme nevyberali, deti 
musia mať hudobný sluch, rytmus, srdiečko 
naklonené k hudbe a mali by mať pevné nervy. 
Tiež musia obetovať svoj voľný čas, veľa času.

Sú kamarátmi aj mimo skupiny?
Určite, partia sú veľmi dobrá, sú zohraní. 
Bavia sa spolu a to je ten dôvod, ktorý ich drží 
pohromade, inak by to nevydržalo. 

Ako na Vás ľudia reagujú?
Stretávame sa s nečakaným úspechom, čo je 
skvelé.

Čo mu za to vďačíte ?
Tvrdej práci a obetavosti členov a samozrejme 
vďačíme aj tým, ktorí nás podporujú. No a v 
neposlednom rade nášmu vedeniu.

Čo si myslíte o MAS Vršatec?
Tiež nám pomáha v propagácii, radi sa 
zúčastňujeme podujatí, ktoré organizuje alebo 
ich sprostredkováva, a budeme radi, ak nás 
opäť niekde pozvete.

Čo by ste MASke odporučili?
Venovať sa mladej generácii, podporovať 
mladých a ich aktivity.

Ktorá z aktivít MASky sa Vám najviac páčila?
Leaderfest, aj keď to priamo neorganizovala 
MASka. Z vašich aktivít „Očami detí“, lebo to 
bolo spojené s deťmi, čo je fajn.

Chcete povedať ešte niečo na záver?
Radi sa s čitateľmi vášho Spravodaja stretneme 
na nejakom našom koncerte či festivalovom 
vystúpení. V prípade záujmu o hudobnú 
skupinu Mladík, či nejaké bližšie informácie 
a kontakty si môžete kliknúť na našu webovú 
stránku www.mladik.wbl.sk alebo na našu 
facebookovú stránku s názvom Hudobná 
skupina Mladík.        (LS)

HS Mladík z MAS Vršatec

Júl 2012 cesta do Piszarowic Poľsko Dirigent z Mladíka, Vladimír CHovanec
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LeaderFEST Levoča 2012

Tento ročník putovného podujatia 
LeaderFEST 2012 sa konal v Prešovskom 
kraji, v meste Levoča. Po príchode do Levoče 
bola potrebná registrácia, za MAS Vršatec sa 
podujatia zúčastnili pracovníčky kancelárie 
a predseda združenia. V tento deň privítali 
organizátori LeaderFESTu prvých 170 
návštevníkov. Poobede sa naskytla možnosť 
spoznať históriu mesta Levoča, jeho pamiatky 
a skvosty regiónu. Počas uvítacieho večera 
boli pre hostí pripravené tradičné spišské 
špeciality, na ochutnávku boli nachystané 
krásne prestreté stoly s plackami, strapačkami, 
štrúdľou a ďalšími vidieckymi dobrotami. 
MAS Vršatec tu stretla zástupcov nielen 
slovenských miestnych akčných skupín, ale aj 
zahraničných. Konkrétne našej MASke boli 
pridelení zástupcovia z Estónska, čo nás veľmi 

potešilo, nakoľko to boli veľmi šikovní a milí 
ľudia. Tento večer sa niesol v duchu tradičnosti 
nielen čo sa týka jedla, ale aj hudby. 

Slávnostné otvorenie LeaderFESTu sa 
konalo v stredu 30. mája 2012, kedy svojimi 
príhovormi vystúpila hlavná organizátorka 
akcie Ing. Andrea Hradiská PhD. z MAS Lev, 
zástupcovia českého Ministerstva zemědelství 
a zástupcovia českých MAS. Za slovenské 
ministerstvo pôdohospodárstva nevystúpil 
nikto, pričom zástupcovia sa neskôr zúčastnili 
poobedňajších workshopov. Následne sa 
námestie v Levoči začalo plniť pozvanými 
hosťami, remeselníkmi, folkloristami a 

návštevníkmi. Začal sa jarmok, na ktorom 
svoju ľudovú tvorivosť, remeselné výrobky 
i regionálne produkty prezentovali mnohí 
remeselníci a výrobcovia z najrôznejších častí 
Slovenska. 

Našu miestnu akčnú skupinu zastupovali dve 
remeselníčky, ktoré si pre krásne produkty 
vyslúžili pochvalu a uznanie. Prvá z nich 
vo svojom stánku ponúkala originálne a 
veľmi precízne zdobené perníky, druhá sa 
mohla pýšiť jedinečnými šperkmi a ručne 
maľovanými šálkami. 

Bohaté a rôznorodé regionálne zastúpenie 
mali aj folklórne súbory, hudobné skupiny a 
spevácke zbory, ktoré sa svojim kultúrnym 
programom celý deň starali o vytvorenie 
atmosféry charakteristickej pre jarmok. Za 
MAS Vršatec vystúpili folklórny súbor Senior 
Vršatec z Dubnice nad Váhom a hudobná 
skupina Mladík z Hornej Súče, ktorá je našim 
zakladajúcim členom. Obidva súbory mali 
veľký úspech. 

Počas tohto dňa boli v Mestskom divadle pre 
účastníkov LeaderFESTu pripravené rôzne 
tematické workshopy, na ktorých sme sa 
zúčastnili aj my. Prednášajúci zo Slovenska i zo 
zahraničia sa delili so svojimi skúsenosťami, 
pričom vyslovovali podnety a reakcie k 
jednotlivým témam workshop-ov. Na záver 
dňa bol pripravený spoločenský večer s 
kultúrnym programom. 

V posledný deň konania Leaderfestu 31. mája 
2012 sa účastníci zišli na spoločnej konferencii, 
ktorá bola zameraná predovšetkým na 
budúcnosť prístupu Leader po roku 2013 a jej 
hlavným spoluorganizátorom bola Národná 
sieť rozvoja vidieka SR. Po jej skončení 
nasledoval obed a plní zážitkov sme sa mohli 
vrátiť domov.  Levoča je krásne mesto dýchajúce 
históriou a právom jej patrí pomenovanie 
„perla Spiša“. Nielen tento faktor prispel k 
celkovej atmosfére LeaderFESTu, ktorú za 
našu miestnu akčnú skupinu hodnotíme ako 
výbornú. Šikovní remeselníci, bohatý program 
kultúrnych telies a tematicky vhodne zvolené 
workshopy sa podpísali na veľmi dobrej kvalite 
tohto medzinárodného podujatia. 
 
(LS)
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Medovníky p.Pechovej z Nemšovej

LeaderFEST Levoča 2012

Ľuboslava Sokolová s p.Novosadovou z NemšovejPetra Šupáková, Juraj Ondračka a Ľuboslava Sokolová
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