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Slovo na úvod

MAS Vršatec rozširuje územie svojej pôsobnosti!

Milí čitatelia a priaznivci MAS Vršatec, 
do rúk sa vám dostáva štvrté jesenné číslo 
Spravodaja. I v tomto sme si pre vás pripravili 
zaujímavé témy z  regiónu pod Vršatcom. 
V  prvom rade medzi nami vítame nového 
člena – obec Zamarovce, ktorá sa tak stala 
našim plnoprávnym členom a rozšírili sme tak 
naše územie pôsobnosti.

Ďalej je potrebné spomenúť dôležité aktivity 
smerov k  príprave nového programovacieho 
obdobia. Naša MAS je členom I. pracovnej 
skupiny NSS MAS, ktorá sa zaoberá práve 
návrhmi do budúcnosti, ktorej sa už podarilo 
zúčastniť prvých rokovaní na štátnej úrovni 
a  NSS MAS ďalej stala členom európskej 
organizácie ELARD, ktorá sa zaoberá vývojom 
LEADRA v  rámci členských krajín EÚ. 

MAS Vršatec rozšírila svoje územie o  novú 
členskú obec – obec Zamarovce. Prvá písomná 
zmienka o obci pochádza z roku 1 208. Obec je 
veľmi výhodná predovšetkým svojou polohou, 
pretože susedí s  krajským mestom Trenčín, 
ktoré patrí k skvostom Považia. 

Obec Zamarovce prijalo valné zhromaždenie 
jednohlasne. Pre pána starostu Stanislava 
Červeňana bolo hlavnou víziou stať sa členom 
komplexného efektívneho celku, ktorý už má 
za sebou určitý kus práce a funguje jednotne. 
Preto bolo jeho voľbou členstvo v MAS Vršatec. 

Nový 
informačný 

katalóg
Podeľte sa spolu s nami, s vašou rodinou 
a známymi s krásami, atraktivitami a 
zaujímavosťami nášho územia vďaka novému 
informačnému katalógu - Sprievodca 
regiónom MAS Vršatec. Dostupný je bezplatne 
na všetkých obecných/mestských úradoch, 
knižniciach, informačných centrách, múzeách 
a v kancelárií MAS Vršatec. V prípade záujmu 
môžte písať aj na masvrsatec@masvrsatec.sk 
alebo telefonicky 032/6401072! 

Pre obyvateľov tejto obce tak vzniká príležitosť 
čerpať z  fondov MAS Vršatec, podieľať sa 
na spoločných projektoch a  v  neposlednom 
rade stať sa súčasťou propagačnej vlny, ktorú 
presadzujeme.

My sa samozrejme tešíme z rozširovania svojho 
územia pôsobnosti a  na plodnú spoluprácu 
s obcou Zamarovce.

Zástupcom za Slovensko v  rámci členstva 
NSS MAS sa stala práve MAS Vršatec, ktorá 
túto zodpovednosť prijala s veľkým rešpektom 
a  budeme robiť všetko pre to, aby sme ciele 
členstva naplnili.

Okrem toho sa neustále snažíme o  podporu 
z  TSK, nie len pre podporené MAS-ky z  TN 
kraja, ale aj pre tie neschválené, aby boli do 
nového obdobia, ktoré nás čaká, čo najlepšie 
pripravené. Konkrétny cieľ sa nám zatiaľ 
dosiahnuť nepodarilo, no v  našej snahe 
nepoľavujeme.
V  tomto čísle nájdete aj úspešné projekty 
obcí Slavnica, Kameničany a mesta Nemšová. 
Svoje obce vám v  tomto čísle predstavia 
starostovia z  Hornej Súče a  Horného Srnia 
a  zo súkromného sektora sa stretneme so 

šikovnými grafikmi z R.D.S. Jiří Raftl.

Čo sa týka aktivít v  rámci územia MAS 
Vršatec, podelíme sa s vami o vynikajúcu akciu 
s  názov „Chute a  vône Vršatca“, ktorá mala 
veľký úspech, ďalej si zrekapitulujeme Letné 
kiná, Agrokomplex a  samozrejme nesmieme 
zabudnúť na cyklus povestí spod Vršatca, 
klenotov nášho územia. V  povestiach sa 
dočítate o prekliatej bielej žabke z Mikušoviec 
a o rohatých pytačoch z Vršatských skál.

Obsah jesenného Spravodaja je naozaj bohatý 
a pútavý, v  ktorom si každý čitateľ príde na 
svoje. 

Želáme vám príjemné čítanie! 
Tím MAS Vršatec

Názov Obec Zamarovce
Zástupca Stanislav Červeňan
IČO 00687251
DIČ 2021332302
Adresa Zamarovská 97/1, 911 05, Zamarovce
Kraj/Okres Trenčiansky/Trenčiansky
Počet obyv. 880
Hustota 266,8
Rozloha 3,928 km2

E-mail zamarovce@stonline.sk
Telefón 032/6523582
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Úspešné projekty MAS Vršatec 
V. Obec Slavnica – verejné priestranstvá
Rekonštrukcia verejných priestranstiev v obci 
Slavnica riešila dva kľúčové objekty – verejné 
priestranstvo priamo v  obci vedľa škôlky 
a verejné priestranstvo v Slavnickom Podhorí 
pri autobusovej zastávke a starej budovy školy.

1. Rekonštrukcia verejnej plochy na park 
v centre obce Slavnica

Jednalo sa o  zanedbaný priestor za škôlkou 
v  úzkej uličke vedúcej priamo do centrálnej 
časti obce. Pôvodne sa na ploche nachádzali 
zdevastované detské prvky, avšak využitie bolo 
takmer nulové, pretože plocha bola jednak 
zarastená, neupravená a  jednak detské prvky 
boli už v  značnom rozklade. Celá plocha bola 
pôvodne oddelená od hlavnej cesty drôteným 
plotom. 

V  rámci rekonštrukcie sa plot kompletne 
zbúral a  vytvorilo sa 6 parkovacích miest. 
Priestranstvo je uložené v  nižšej nadmorskej 

výške ako parkovisko, takže vstupy sú riešené 
ako schodisko a  bezbariérový znižujúci sa 
prístup. Herné prvky sa kompletne odstránili. 
Ďalej sa odstránili stromy, ktoré mali narušený 
kmeň a  teda sa zvyšovalo nebezpečenstvo 
ohrozenia občanov. Priestranstvo je lemované 
chodníčkami vedúcimi k  dominantným 
prvkom, ktorými sú – drevený šesťuholníkový 
altánok umiestnený takmer v  strede 
priestranstva, v  ktorom sa nachádza stôl 
a  lavice, drevená hojdačka namiesto lavičky 
umiestnená na zaujímavom umelom podklade 

vyvolávajúcom dojem udupanej trávy 
a napokon hrací prvok pre deti – malý kolotoč.
Dlažba je tvorená z tehlovej a pieskovej farby, aby 
tak zvýšila estetickú úroveň riešenej plochy. Celé 
okolie obklopuje parkový kobercový trávnik. 
Priestor vyzerá veľmi pekne, vyzdvihujeme 
hlavne originálny nápad umiestniť do plochy 
veľkú hojdačku a  parkový kobercový trávnik 
bol osadený v krásnej sýtej zelenej farbe. Takisto 
efektne bolo umiestnené parkovisko, ktoré je 
hojne využívané a  vôbec esteticky neprekáža 
priestranstvu, keďže je položené vyššie.

Číslo výzvy I.

Názov projektu Rekonštrukcia oddychovej zóny v obci Slavnica

Žiadaná výška finančného  
príspevku

74 664,24

Vlastné zdroje 5%

2. Výstavba zelene a  vytvorenie oddychovej 
zóny v centre Slavnického Podhoria

Toto verejné priestranstvo tvorí druhú časť 
nášho projektu. Jedná sa o krásnu veľkú plochu 
v  Slavnickom Podhorí pred budovou bývalej 
školy. Pôvodný stav priestranstva tvorila 
zanedbaná zelená plocha vyžadujúca náročnú 
starostlivosť. V rámci rekonštrukcie sa odstránili 
nevyhovujúce stromy s chorým kmeňom, ktorý 
tak ako v Slavnici mohol zvýšiť riziko úrazu pre 
občanov navštevujúcich priestranstvo.

Po výrube stromov sa položila dlažba tvorená 
z  troch farieb – tehlovej, pieskovej a šedej do 
tvaru polooblúkovitého chodníka. Okolie 
sa doplnilo parkovým kobercom, aby sa tak 
zachovala zeleň v  čo najvyššej možnej miere. 
Zdravé dreviny sa ponechali a  navyše sa 
doplnili novými, aby vytvárali tieň a zachovali 
prírodný prvok. Do plochy sa osadili dve 
lavičky s  operadlom, odpadkový kôš, ktorý 
je nevyhnutnosťou takéhoto priestranstva 
v záujme zachovanie čistoty, drevená hojdačka 
pre deti aj dospelých a podobne ako v Slavnici 

šesťuholníkový altánok s detským kolotočom. 
Novinkou je ohnisko v  zadnej časti plochy, 
ktoré je dotvorené dlhými drevenými valcami. 

Obe priestranstvá sa snažili prispôsobiť 
potrebám obce aj MAS – teda nie len naplniť 
funkčnosť a  estetickosť, ale snažiť sa o  čo 
najvyššie zachovanie zelene a  prírodných 
prvkov, čo sa podarilo. Verejné priestranstvá 
sú príjemné nie len na pohľad a  veríme, že 
občania nie len obce, ale aj okolia, majú radosť 
z novovytvorených plôch.

(PŠ)

  Priestranstvo v Slavnici po rekonštrukcii  Priestranstvo v Slavnici pred rekonštrukciou

  Priestranstvo v Slavnickom Podhorí pred rekonštrukciou   Priestranstvo v Slavnickom Podhorí po rekonštrukcii



4

Úspešné projekty MAS Vršatec 
VI. Obec Kameničany – miestne komunikácie

VII. Mesto Nemšová – úprava obecnej budovy

Číslo výzvy IV.

Názov projektu Rekonštrukcia miestnych komunikácií Kameničany

Žiadaná výška finančného  
príspevku

89 689,63 Eur

Vlastné zdroje 5%

Projekt obce Kameničany bol rozdelený 
na dva stavebné objekty. Jeden sa zaoberal 
zdevastovanou cestou vedúcou do Slavnice, 
kde sa v posledných rokoch vo veľkom rozšírila 
výstavba nových domoch. Druhá časť riešila 
vybudovanie chodníka smerom k hlavnej ceste.

1. Miestna komunikácia hlavná časť A a B
Táto miestna komunikácia vedúca do Slavnice 

Mestská športová hala pri kúpalisku je pre 
obyvateľov mesta bežný pojem. Je to jedno 
z hlavných stredísk športu, v zimných mesiacoch 
určite dominantné. Okrem samotnej haly sa 
tu nachádza aj fitness centrum. V  čase pred 
rekonštrukciou sa jednalo o zanedbanú budovu 
so starými oknami, vďaka čomu dochádzalo 
k  výrazným únikom tepla a  narúšala sa tak 
efektivita hospodárnosti pri jej spravovaní. 
Z  toho dôvodu sa pristúpilo k  zatepleniu celej 
budovy a výmene okien a dverí.

Najskôr sa vybúrali všetky okná a  dvere 
a  odstránil sa drevený fasádny obklad. Tento 
obklad bol už nahnitý. Nahradil sa úplne novým 
obkladom. Fasáda sa zateplila minerálnou vlnou. 
Komín, kotolňa a  garáže sa nezatepľovali, ale 
natreli sa žltou farbou.
Následne sa osadili nové plastové okná 
s  izolačným dvojsklom a nové vchodové dvere, 
takisto plastové. Zastavaná plocha tvorila 
1 520m2.

Efektívny dopad tohto projektu je určite 
nepopierateľný. Citeľne sa tak ušetria náklady 
na prevádzku tak veľkej budovy, ktoré mesto 
znáša. Jedinú výhradu by sme mali k nevhodne 
zvoleným výrazným farbám – žltej a  modrej, 
ktoré v  danej oblasti pôsobia dosť krikľavo 
a  nezapadajú do celkového rázu umiestnenia 
objektu.        (PŠ)

bola v  značne zanedbanom stave. Na povrchu 
bolo mnoho jám, prepadlísk, povrch bol nerovný, 
v  časoch dažďa klzký a  prechod bol značne 
sťažený. Rekonštrukcia zahŕňala celú plochu 
vozovky, začínajúc od autobusovej zastávky 
až k  začiatku časti B, ktorý končí pri katastri 
susednej obce Slavnica. Na vozovku sa položil 
asfaltový betón s  hrúbkou 60 mm, následne sa 
na vozovku nastriekal cestný asfaltový spojovací 

postrek, na ktorý sa položil hrubozrnný asfaltový 
betón. Krajnice vozovky sa spevnili štrkodrvou. 
Celková dĺžka tejto časti komunikácie je 296,22 
m.

V  rámci časti B bol postup rovnaký. Jednalo 
sa o  pokračovanie časti A. Komunikácia je 
obojstranná so zúženou šírkou jazdných pruhov. 
Táto časť komunikácie sa rekonštruovala v dĺžke 
186,70 m. Celková dĺžka týchto miestnych 
komunikácií je teda 482,92 m.

2. Výstavba chodníka k Sochorovi
Tento chodník sa navrhoval v  dvoch častiach. 
Jedna časť, ktorá lemuje bočnú ulicu dosahovala 
dĺžku 185 m a následne po jej zatočení k prechodu 
pre chodcov hovoríme o  druhej časti v  dĺžke 
56,13 m. Táto časť lemuje hlavnú ulicu. Chodník 
je umiestnený od vozovky vo výške 12 cm. Na 
chodník boli použité dlaždičky šedej farby.

Chodníku nemožno uprieť jeho efektivitu, 
nakoľko sa jedná o vcelku dlhú ulicu, kde sa 
chodník nenachádzal ani na jednej strane 
vozovky. Skutočná šírka síce nedosahuje 
plánovaný rozmer a  zastavuje sa na čísle okolo 
1,10 m, napriek tomu je chodník dostatočne 
pohodlný pre dve osoby. 

Číslo výzvy V.

Názov projektu Zateplenie fasády a výmena výplní otvorov obvo-
dového plášťa mestskej športovej haly v Nemšovej

Žiadaná výška finančného  
príspevku

71 574,62 Eur

Vlastné zdroje 10%

  Kameničany pred rekonštrukciou

  Bočný pohľad pred rekonštrukciou

  Pohľad spredu pred rekonštrukciou

  Bočný pohľad po rekonštrukcii

  Pohľad spredu po rekonštrukcii

  Kameničany po rekonštrukcii
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Úspešné prijatie NSS MAS do ELARDU 
v Marseille

Konferencia v Sofii

Dňa 25.09.2012 sa Národná sieť Slovenských 
MAS stala členom nezávislej európskej 
organizácie pre rozvoj vidieka – ELARD aisbl.  
Čo vstupom do ELARDu môže NSS MAS 
získať? Predovšetkým prístup k najdôležitejším 
dokumentom a  relevantným informáciám 
priamo zo zdroja. Je to ideálna možnosť, ako 
zabrániť zahmlievaniu faktov a  bude existovať 
možnosť overiť, ktoré veci sa požadujú 
a  rozhodujú na úrovni Bruselu, a  ktoré sú 
výtvorom vládnych zložiek SR. Ďalej sú to 
neoceniteľné kontakty na európskej úrovni, 
či už ide o  zástupcov Európskej komisie, 
Európskeho parlamentu, zástupcov riadiacich 
orgánov ostatných európskych štátov alebo 
zástupcov ostatných MAS. Výmena skúsenosti 
s  týmito ľuďmi samozrejme nielen rozširuje 
obzory, ale stáva sa výborným nástrojom 
predchádzania chýb a  následne poučenia 
v  implementácii. Rozhodne sa členstvom dá 
získať veľa.

Samotné stretnutie členov prebiehalo 
v Marseilles. Zástupkyňou pre Národnú sieť sa 
stala Petra Šupáková, manažérka našej MAS 
Vršatec. 

Odprezentovanie NSS prebehlo veľmi 
dobre. Hodnotné dary, za ktoré vyslovujeme 
veľkú vďaku, poskytli predovšetkým MAS 

Naša manažérka Petra Šupáková, ktorá sa 
stala zástupkyňou NSS MAS pre ELARD, sa 
v septembri zúčastnila medzinárodnej konferencii 
o prístupe LEADER v hlavnom meste Bulharska 
Sofii, kde prezentovala slovenský LEADER, 
činnosti NSS MAS a  samozrejme aj našu MAS 

Vršatec. Prezentácia bola zameraná na proces 
implementácie, na negatíva a pozitíva slovenského 
LEADERa a  na poukázanie opatrení, ktoré sa 
ukázali nie len ako neefektívne, ale priam ako 
škodlivé. Vyzdvihla dôležitosť vytvorenia národnej 
siete a  následného sieťovania a  odprezentovala 

dosiaľ dosiahnuté výsledky a ciele NSS MAS.
V  rámci teambuildingu ďalej nadviazala 
kontakty na rakúske, rumunské, talianske a 
maďarské MASky, ktoré je možné v  súčasnosti 
aj v  budúcnosti využiť na výmenu skúseností 
a projekty spolupráce.

Terchovská dolina, ktorá na osobnom stretnutí 
vo Vršatci odovzdala zástupkyni prekrásnu 
ručne vyrobenú flautu, originálne zvonce pre 
ovce, prekrásne rezbárske výtvory a  pravú 
domácu slivovicu. MAS Požitavie Širočina 
prispela kvalitným vínom podobne ako MAS 
Dolná Nitra. 

Prezident ELARDu Mr. Petri Rinne najskôr 
vyzval zástupkňu Petru Šupákovú ku krátkej 
charakteristike slovenského LEADERa 
a  samozrejme Národnej siete. Prítomní 
boli v  krátkosti oboznámení s  hlavnými 
problémami  rámci implementácie, so stavom 
čerpania a s podstatou vzniku národnej siete. 
Nasledovalo hlasovanie, kedy bola NSS MAS 
jednohlasne prijatá.

Po skončení Valnej hromady nasledovala 
krátka 20-minútová pauza, kde sa členovia 
zastavili pri stole NSS MAS a  vyskúšali naše 

domáce produkty. Predstavitelia ELARDu sa 
našim darom veľmi potešili a  vyslovili veľkú 
vďaku.

Konferencia pokračovala rôznymi 
workshopmi, kde bola ideálna možnosť 
zoznámiť sa čo s najväčším počtom zástupcov 
z  iných členských štátov alebo priamo 
z Európskej komisie či ENRD. Veľmi prínosné 
boli aj prezentácie, kde bola možnosť opäť 
si rozšíriť obzory fungovania LEADERa 
v  Európe, ale aj dostať sa k  mnohým 
zaujímavým materiálom.

Okrem hlavného cieľu cesty, ktorým bolo 
samotné prijatie, sa toho podarilo ešte omnoho 
viac a  spoločne veríme, že vstup Národnej 
siete slovenských MAS patrí medzi tie 
najdôležitejšie kroky, vďaka ktorým sa rozšíri 
činnosť našej siete a LEADER sa v Slovenskej 
republike posunie dopredu. 

  Česká a Slovenská delegácia v Marseille

  Petra Šupáková pri prezentácii v Sofii

  Zástupca Európskej komisie Pedro Brosei pri
  ochutnávke domácich produktov
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„Chute a vône Vršatca“
V  piatok dňa 26.10.2012 sa v  priestoroch 
zrenovovaného kaštieľa v  Bohuniciach 
uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie prvého 
ročníka súťaže v  najlepšej domácej pálenke 
a  najlepšom recepte z  regiónu pod Vršatcom 
s názvom „Chute a vône Vršatca“. 

Kategóriu domácej pálenky tvorili dva druhy, 
a  to slivovica a  ostatné ovocné destiláty 
(hruškovica, jablkovica, marhuľovica, 
broskyňovica, oskorušovica). Do kategórie 
o najlepšiu domácu pálenku sa mohol zapojiť 
každý, kto doniesol na slávnostné vyhodnotenie 
riadne označenú vzorku pálenky, pričom jedna 
vzorka musela mať minimálne 0,5 l a predtým 
musel vyplniť prihlášku. Následne, po 
registrácií účastníkov, súťažné vzorky prebrala 
degustačná komisia. Táto komisia pozostávala 
zo šiestich odborníkov, menovite: Ing. Darina 
Machúnková, Ing. Alojz Švajda, Jakub Sáska, 
Anna Kebísková, František Húserka, Ivan 
Čulen. Traja hodnotitelia degustovali slivovicu 
a  ďalší traja ostatné ovocné destiláty. Keď 
degustátori zhodnotili svoje pridelené vzorky, 
vybrali z nich 5 najlepších, ktoré posunuli na 
ochutnávku druhej trojici. Takto si vymenili 
slivovicu a ostatné ovocné destiláty navzájom. 
Spoločne potom vyhodnotili prvé tri miesta 
pre slivovicu a  prvé tri miesta pre ostatné 
ovocné destiláty. Okrem toho bola aj jedna 
cena starostu obce Bohunice za výnimočnosť. 
Vzorky pálenky sa hodnotili anonymne, 
na základe prideleného čísla a  pomocou 
hodnotiaceho hárku, ktorý obsahoval viacero 
kritérií so stupnicou. Degustačná komisia 
stanovila nasledujúcich víťazov: 

Čo sa týka cien, ktoré výhercovia získali, tak 
za 1. miesto vyhrali 25 l demižón, cukromer, 
liehomer, lievik. Cena za 2. miesto boli 
štamprlíky, 10 l demižón a  liehomer. Za 3. 
miesto bol 5 l demižón a  liehomer. Okrem 
toho víťazi získali aj diplomy a všetci súťažiaci 
dostali „cenu útechy“, a  to propagačnú tašku 
MAS Vršatec, ktorá obsahovala propagačné 
materiály ako sú perá, pexeso, Spravodaj 
a vosk na ošetrenie pri štepení a preštepovaní 
ovocných stromčekov a kríkov. Celkovo sa do 
súťaže o najlepšiu pálenku zapojilo 16 slivovíc 
a 19 ostatných ovocných destilátov. 

Kategória o  najlepší domáci recept mala 
tiež dve podkategórie, a  to sladké recepty 
a slané recepty. Cieľom bolo upiecť originálnu 
pochúťku a následne ju priniesť na slávnostné 
vyhodnotenie. Pred zapojením sa do súťaže 
bolo potrebné vyplniť a  odovzdať prihlášku. 
Spolu s  prihláškou bolo nutné ku každému 
súťažnému koláču priložiť recept a   fotografie 
postupu hotového diela. Po registrácií 
v kaštieli, prinesené koláče prešli do rúk poroty, 
ktorá pozostávala z  miestnych odborníkov 
z  oblasti gastronómie, menovite: Ing. Zuzana 
Gajdošíková, Martina Horváthová, Jana 
Gašparová, Mária Pechová, Martin Kočiš. 
Celkovo sa zapojilo 21 sladkých receptov a len 
4 druhy slaného pečiva. Z  tohto dôvodu sa 
organizátori spolu s porotou dohodli, že budú 
udelené prvé tri miesta za sladké koláče, jedna 
cena za originalitu, jedna cena za tradičné 
poňatie, jedna cena za slané pečivo a ešte jedna 
cena primátora mesta Ilava za výnimočnosť. 
Súťažné koláče sa hodnotili anonymne 

Slivovica: 
1. miesto - Ľuboš Kňažek, Dubnica nad Váhom 
 (rok pálenia 2003)
2. miesto - František Begáň, Nemšová 
 (r. p. 2011)
3. miesto - Štefan Zlatoš, Bohunice 
 (r. p. 1990)

Cena starostu obce Bohunice: 
Jozef Mutňanský, Nemšová 
(r. p. 1982 - slivovica)

Ostatné ovocné destiláty:
1. miesto - Pavol Blaho, Hrabovka 
 (r. p. 2000 - ovocie)
2. miesto - Ján Galko, Sedmerovec 
 (r. p. 2011 - jabĺčkovica)
3. miesto - Obec Bohunice -  
 (r. p. 2009 – jabĺčkovica)

Najlepší slaný recept:
1. miesto - Jolana Dubničková, Kameničany  
 (hubovník)

Najlepšie sladké recepty:
1. miesto - Katarína Kebísková, Horné Srnie  
 (hruškové hrtánky)
2. miesto – Dušan Chabada, Nemšová   
 (karamelová roláda)
3. miesto – Martin Juhos, Trenčín 
 (jablk. – tekvicový závin s hrozienkami)

Cena za tradičnosť: 
Mária Naňáková, Horné Srnie 
(tvarohové guľky)

Cena za originalitu:
Katarína Michalíková, Červený Kameň   
(„Čokoládovo – malinový sen v torte“)

Cena primátora mesta Ilava:
Jana Pagáčová, Červený Kameň 
(torta „Jeseň v Červenom Kameni“)

na základe prideleného čísla a  pomocou 
hodnotiaceho hárku, ktorý obsahoval viacero 
kritérií so stupnicou. Porota stanovila 
nasledujúcich víťazov: 

  Víťaz 1. miesta v kategórií slivovica p. Ľ. Kňažek

  Víťaz 1. miesta v kategórií ostatné ovocné 
  destiláty p. P. Blaho

  Degustačná komisia   Cena primátora mesta Ilava - Torta „Jeseň v Červenom Kameni“
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Letné kino

Pre výhercov boli pripravené zaujímavé vecné 
ceny a diplomy. Za 1. miesto bol plech na 
pečenie, súprava šálok s  podšálkami, sada 
troch rajníc a odmerky. Výhercovia 2. miesta 
a  ceny za tradičnosť získali panvicu, sadu 
šálok, sito na múku a  formičky na pečenie. 
3. miesto a  cena za originalitu bola sada 
piatich umelohmotných dóz, formičky na 
pečenie, súprava sklených pohárov. Cena 
primátora mesta Ilava bol darčekový kôš. 
Okrem víťazov dostal každý súťažiaci „cenu 
útechy“, a  to propagačnú tašku MAS Vršatec, 
ktorá obsahovala nielen propagačné materiály, 
ale aj polohrubú múku, vanilkové cukre 
a  prášky do pečiva. Navyše, všetky recepty spolu s fotodokumentáciou budú uverejnené 

v  pripravovanej publikácií „Receptár spod 
Vršatca“, ktorú obdržia nielen všetci súťažiaci, 
ale bude dostupná pre širokú verejnosť ako 
súčasť propagácie MAS Vršatec. 
Počas slávnostného vyhodnotenia bolo 
pripravené pre návštevníkov, súťažiacich 
a  pozvaných z  radov starostov vystúpenie 
Základnej umeleckej školy z Ilavy, úvodné 
slovo od starostu obce Bohunice, prezentácia 
o  činnosti a  aktivitách MAS Vršatec, 
občerstvenie v  podobe teplého bufetu, 
prehliadka kaštieľa a  napokon ochutnávky 
domácej pálenky a  súťažného pečiva. Tento 
program vypĺňal čas, kedy hodnotiace 

poroty ochutnávali a  hodnotili prinesené 
vzorky páleniek a  pečiva. Niektorí súťažiaci 
boli už nervózni nielen z  čakania, ale najmä 
z  výsledkov. Počas vyhlasovania výsledkov 
ceny odovzdávali starostovia členských obcí 
MAS Vršatec. Celý priebeh slávnostného 
vyhodnotenia snímala aj Trenčianska televízia 
a  Živé Slovensko. Na záver možno povedať, 
že súťaž mala nečakaný úspech a  dostala 
množstvo pozitívnych reakcií i pochvál zo 
všetkých strán. Už teraz s  istotou možno 
povedať, že o  rok sa môžu obyvatelia územia 
pod Vršatcom opäť tešiť na toto originálne 
a netradičné podujatie. 

(IB)

Počas letných mesiacov pripravila Miestna 
akčná skupina Vršatec pre všetkých netradičný 
druh zábavy, letné kino. Išlo o  putovnú 
aktivitu, nakoľko sa zakaždým premietalo 
v  inej členskej obci či meste. Už na začiatku 
si premietanie získalo svojich priaznivcov 
a  ohlasy boli viac než potešujúce. Dokonca 
boli ľudia, ktorí nevynechali ani jedno 
premietanie. O  letnom kine obyvateľov 
územia informovali nielen obecné rozhlasy 
či internetová stránka MAS Vršatec, ale aj 
pútavé plagáty navrhnuté grafikmi MASky. 
Vstupné bolo symbolické, pričom naozaj nízka 
suma zahŕňala vstup, kávu v neobmedzenom 

množstve a  propagačné materiály. Filmy boli 
predovšetkým z  česko-slovenskej klasiky 
a tešili sa veľkej priazni. Najviac ľudí zavítalo do 
Bohuníc a  do Slavnice, kde sme zaznamenali 
približne 150 divákov. Do kancelárie MAS sa 
počas leta dostávali prostredníctvom rôznej 
formy len pozitívne ohlasy. Pred každým 
filmom bolo spustené krátke video o miestnej 
akčnej skupine zachytávajúce naše krásne 
územie a  podujatia v ňom. Pre divákov bolo 
pripravené nielen občerstvenie, ale aj pukance, 
ktoré spolu s  filmovou klasikou a  hviezdnym 
nebom vytvárali neopakovateľnú atmosféru. 
Neodradilo nás ani nepriaznivé počasie. 

V  Ilave nás dokonca zastihli aj blesky, tie 
však dokonale ladili k  filmu a  podpísali sa 
na nezabudnuteľnom zážitku. Taktiež sme 
premietali aj napriek krádeži našej techniky a 
aparatúry v  Bolešove. Letné kino sa podarilo 
uskutočniť aj vďaka pomoci, obetavosti a veľkej 
trpezlivosti predsedu MAS Vršatec, ktorému 
by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať. 
Touto cestou by sme sa tiež chceli poďakovať 
starostom, ktorí nám pomohli s organizáciou 
letného kina v ich obciach. Sme radi, že sme na 
naše územie priniesli originálny druh zábavy 
a  myslíme, že cieľ stanovený na začiatku sa 
nám podarilo splniť. Tešíme sa opäť o rok!

(LS)

  Časť súťažného pečiva

  Víťazné hruškové hrtánky

  Letné kino v Slavnici

  Víťazka 1. miesta za sladké recepty 
   p. K. Kebísková z Horného Srnia
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Povesti spod Vršatca
Klenoty nášho územia
V. Biela žabka
V Mikušovciach, hneď vedľa cesty, čupel malý domček, v ktorom žila stará žena s neterou Tonkou. Zobrala si ju k sebe 
ešte ako dieťa, keď jej rodičia zomreli na mor. Starena bola zlá, neznášala sa s ľuďmi v dedine. Vravelo sa o nej, že je bos-
orka. Tonka bola celkom iná, usmievavá, pracovitá, susedia ju mali radi. U tetky jej bolo zle, a veru, keby mala kam ísť, 
už dávno by odišla.

 Neďaleko chalúpky žil gazda, bohatý sedliak. Jedného večera zavolal svojho syna a povedal mu: „Počuj synak, už som ti 
vravel, aby si prestal škúliť tamtej bosorke za plot. Odo dneška sa na Tonku ani nepozrieš, rozumel si?!“ „Ale veď ona za 
tetku nemôže! Stará je zlá, ale Tonka je milé dievča. Veľa chcete odo mňa, nemôžem dievča opustiť!“ „Opustiť?! Vari ste sa 
už aj spolu zaplietli? S matkou sme ti už vybrali nevestu,“ riekol otec. „A ja vravím, otec, či sa hneváte, alebo nie, vezmem 
si Tonku. Možno ma vydedíte, vyženiete. Pôjdem z domu hoci aj hneď, ale ju si vezmem, bude moja žena.“ 
Otec nadával a behal po izbe. Keď ho syn videl vyčíňať, odišiel za robotou. Keď ho zlosť prešla, začal uvažovať. Dieťa má 
len jedno a mal by ho stratiť? Nie, radšej nech si vezme chudobnú. „Čo sa zdúvaš, starý, náš syn má všetko, nepotrebuje 
bohatú. Stačí mu aj chudobná. Len aby bola dobrá a pracovitá. A Tonka taká je.“ „Choď mi z očí, mudraňa, a bež radšej 
podojiť kravy.“ 

A tak sedliakova žena zobrala dva hrotky a odišla dojiť. Sadla si pod kravu a chytila sa vemena. No hoci ho stláčala, 
naťahovala, nevyšla z  neho ani kvapka mlieka. Aj u  druhej kravy i  u  ďalších. Rozkričala sa na kravy, palicu schytila 
a začala ich lomiť. Kravy sa vrteli, poskakovali, šibali chvostmi. Gazdiná sa zadýchala a prestala. Zohla sa po prázdne 
hrotky, a tu vidí žabu. Vyľakala sa a zvrieskla. Pribehol syn a keď zazrel ropuchu, pichol do nej vidlami a odniesol ju. 
„Bosorka, preto niet mlieka“, povedala matka.
U susedov v malej chalúpke rozžala Tonka svetlo a začala priadzu zvíjať. Ako tak motá, začuje pod oknom stony. Poznala 
tetkin hlas, vybehla do tmy k plotu a zazrela ju tam schúlenú na zemi. „Čo vytriešťaš okále, hlupaňa, rýchlo mi pomôž, 
ťahaj ma do izby!“ „Čo sa vám stalo, tetuška?“ spýtala sa Tonka. „Ten tvoj vrtichvost mi stehno preklal vidlami!“ Ton-
ka horko-ťažko vtiahla starenu dnu. „Doriadil ma, ale ja sa z  toho dostanem. Pekný ženích, však ty sa viac na neho 
nepozrieš, to ti hovorím!“ Stará hundrala, stonala. Prikázala Tonke zniesť z povala zeliny, potom nanosiť do kotla vody 
z troch brodov. Odvarom si rany vyumýva. „Bojím sa, tetuška, že od hnojných vidiel brant dostanete.“ „Neskuč, nič mi 
nebude. Z brodov musíš každý deň do koryta nosiť vody. Keď sa v ňom štyridsaťkrát vykúpem, budem zdravá. Potom 
ukážem tomu tvojmu milému, ako si má starú tetku ctiť. Tebe zakazujem čo len okom mihnúť na neho. Dobre si to za-
pamätaj, lebo ak neposlúchneš, prekľajem ťa na žabu!“ 

Tonka chodila noc čo noc k trom brodom a vláčila vodu do koryta. Hnevala sa na svojho milého, že jej tetku dokaličil. 
On na ňu vyvolával, čakával ju a čudoval sa, prečo naňho ani nepozrie. Vystriehol ju, kam v noci chodí, pri poslednom 
brode prišiel k nej a musela mu povedať, prečo sa hnevá. „Prepichol si mi tetku vidlami! Nemal si to spraviť.“ „Ja? To nie 
je pravda!“ Chcel dievča presvedčiť, no stíchol, lebo si spomenul, že pred dvoma týždňami prepichol v maštali ropuchu. 
„Nepichol som starú babu, ale žabu“, povedal. I Tonka si vravela, že to predsa len bude pravda, čo sa o tetke hovorí. Milý 
nemá prečo klamať. Prestala sa na neho hnevať a odvtedy chodili po vodu spolu. Tonka sa síce bála, keď si spomenula na 
kliatbu. 

Už len poslednýkrát sa mala starena vykúpať v koryte, ktoré stálo pod pecou a chcela do neho vojsť. „Podaj mi, Tona, 
plachtu z pece, aby som sa mala čím poutierať.“ Neter sa načahovala za plachtou, ale keď ju nemohla dostať, stúpila si 
na okraj koryta a prevrhla ho. Voda tiekla po zemi a stará bedákala: „Ej, zle je so mnou, skapem. To si naschvál spravila! 
Viem, že si s mladým susedom labzovala po nociach. Ale neteš sa! Aj keď zomriem, nesmieš si ho zobrať. Preklínam 
ťa, aby si sa premenila na bielu žabu v tretí deň po svadbe. Bielou žabou budeš, nech ťa každý dobre vidí a čižmou ťa 
rozmliaždi“, dopovedala a zomrela. Tonka sa zľakla, nechcela koryto prevrhnúť. 

Ubehli tri roky a milý za ňou stále chodil. Jedného dňa v lete im vystrojili veľkú svadbu. Gazda im postavil aj novú cha-
lupu, do ktorej si mladý ženáč po svadbe odviedol svoju nevestu. Nevedel, neborák, čo sa onedlho stane. V tretie ráno, 
keď sa zobudil a chcel zavolať svoju ženu, nikde ju nevidel. Až keď vstal, zazrel na dlážke bielu žabku. Čušala tam ticho, 
hrdielko jej poskakovalo od rýchleho dychu. „Žena moja, žena, kde si?“ Zľakol sa, zmocnila sa ho zlá predtucha. No nik 
mu neodpovedal. Iba žabka sa na dlážke pohla, odskackala dvermi von a stratila sa vo vlhkej žihľave.
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VI. Rohatí pytači  
Jedna chudobná žena mala sedem detí. Šesť chlapcov a len jedinú dcéru. Marienka bola najstaršia. Mala šestnásť rokov 
a matke pomáhala starať sa o bračekov. Drobizg často nemal čo do úst položiť a matka bola zúfalá. Chlapci robili krik, 
plakali a žobronili ju o jedlo. 

Jedného dňa, keď si už nevedela rady a namiesto žiaľu ju opanoval hnev, zvolala: „Aby vás čert zobral, hladoši!“ Ej, ale to 
nemala povedať, lebo len čo ústa priklapla, vyhúkol pred ňou čert a spýtal sa: „Ktoré, gazdiná, ktoréže mi dáte?“ Ostala 
ako bez duše, zľakla sa pekelníka a nemohla ani hláska vydať. Keď nič nevravela, čert si pomyslel, že azda všetky. Pripravil 
si kožený mech a chcel do neho chlapcov popratať. V poslednej chvíli prišla na dvor Marienka, ktorá počula, čo matka 
zvolala. “Čerte, môžeš si zobrať len toho chlapca, ktorý má plné brucho“, povedalo dievča. Pekelník sa zháčil, kľakol na 
zem a pozrel chlapcom bruchá. Spoznal, že všetky deti sú hladné. „Bystrá si a keby niet teba, mohol som si do pekla vziať 
šesť faganov. Dám tvojej materi dva kotly zlatiek, ak pôjdeš so mnou.“ „Hľadaj si čerticu, satane, a z nášho dvora sa prac, 
lebo ťa zatnem motykou!“ „Oheň a iskry, to je žena, takú by sme v pekle potrebovali! Keby som mal celé peklo vzbúriť, 
musíš byť moja. Prídem si onedlho po teba“, povedal pekelník a zmizol.

Prešli tri roky, chlapci podrástli, pomáhali doma, na poli a bieda z chalupy odišla. Už nehladovali, jesť bolo čo i dreva 
mali na zimu dosť. „Mala by si sa vydať, dcéra moja, máš devätnásť, treba ti ženícha. Keď budeš staršia, chlapci ťa obídu, 
zostaneš na ocot. Už netrieme biedu, nemusíš sa nad nami trápiť.“ Ako sa tak rozprávali, zaklopal niekto na dvere. Do 
izby vstúpili dvaja pekne oblečení páni. „Dobrý večer, gazdiná. Vieme, že máte dcéru na vydaj, nuž dajte ju jednému z nás 
za ženu!“ Matka sa zaradovala. „Len či nežartujete. Vošli ste totiž do chudobnej chalupy.“ „Dobre vieme, kam sme vošli 
a nečakáme, že naša nevesta bude mať veľké veno.“ „Nuž, teda, nestojte vo dverách a sadnite sem za stôl. Musíme pohostiť 
pytačov.“ Natešená matka vyšla z chalupy a pozvala niekoľkých susedov na hostinu. 

Hostina bola veselá i deva bola šťastná. Len najstarší brat Tonko bol smutný, keď si pomyslel, že mu má sestra odísť 
z domu. Sedel v kúte a obzeral si pytačov. Všimol si, že hoci sedia za stolom už dobrú chvíľu, nedali si z hlavy dole 
klobúky. Keď všetci jedli, aj oni si vzali jedlo, ale do úst nevložili nič. Obzreli sa a šuch s tým pod stôl. Chlapcovi bolo ľúto, 
že hádžu jedlo pod stôl. Nepozorovane sa zohol, že to pozbiera. Pod stolom si všimol, že cudzím chlapom trčali z nohavíc 
kopytá. Tonko oslovil susedu, čo sedela vedľa neho. „Tetuška, naši pytači majú konské nohy!“ Neverila mu, no nedalo jej 
to a pozrela sa aj ona pod stôl. Zodvihla sa od stola a zavolala Marienku do pitvora. „Počúvaj, tvoji pytači sú čerti. Ale nič 
sa neboj! Bude polnoc a oni sa poberú. Neopováž sa z izby vyjsť. Zle by sa stalo!“ Poslala dievča do izby a sama odbehla 
do dediny. 

O polnoci pytači vstali. „Poď s nami, Marienka, na chvíľu von. Povieme si, kedy bude svadba.“ „Nie nepôjdem“, riekla 
deva rozhodne. Museli sa teda pobrať. No len čo zatvorili za sebou dvere, nastal v pitvore hluk. Susedka zvolala chlapov 
z dediny, ktorí začali rohatých pytačov obracať. Čerti kričali a prosili: „Pustite nás, dáme Marienke pokoj!“ Chlapi im ešte 
trochu chrbty pomastili a sotili ich do snehu. Až potom bolo v Marienkinej chalupe veselo až do rána.

Spracované podľa knihy Púchovské povesti od Milana Húževku       (IB)                          
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Obec Horná Súča
Samosprávny kraj: 
Trenčiansky
Okres: Trenčín
IČO: 00311561
Počet obyvateľov: 
3412
Rozloha: 5383 ha
Prvá písomná 
zmienka: r. 1208

V Súčanskej doline ležia obce Horná a Dolná 
Súča. Obidve tvorili v počiatočnom období 
jedno spoločné územie, patriace hradnému 
panstvu Súča, ktoré sa po čase rozdelilo na 
dve časti. Prvá písomná zmienka o  Hornej 
Súči pochádza z roku 1208 z donačnej listiny, 
ktorou nitriansky župan Tomáš daroval časť 
chotára obce Skala nitrianskemu biskupovi. 
Obec Horná Súča je súčasťou Bielych Karpát. 
Stred obce leží v nadmorskej výške 315 m. 
Severná a stredná časť územia Hornej Súče 
je odvodňovaná potokom Súčanky ako 
pravostranným prítokom Váhu. Menšia južná 
časť je odvodnená bezmenným potôčikom 
do riečky Drietomica. Najvyšším vrchom je 
Javorník s nadmorskou výškou 783 m. Horná 
Súča je charakteristická kopaničiarskym 
osídlením s  kopanicami Dúbrava, Závrská, 
Vlčí Vrch, Trnávka a Krásny Dub. V súčasnosti 
je obec efektívne dobudovaná, má veľmi pekne 
zrekonštruovanú základnú a  materskú školu, 
žiaci každoročne dosahujú skvelé hodnotenie 
v  rámci škôl trenčianskeho okresu. Bežný 
rok v obci je bohatý na kultúrne a  športové 
podujatia. V  nasledujúcich riadkoch Vám 
prinášame rozhovor so starostom Ing. Jurajom 
Ondračkom a vy sa tak, milí čitatelia, môžete 
dozvedieť viac o obci, v ktorej má MASka sídlo. 

Ako hodnotíte začiatky vzniku MAS?

Začiatky sú vždy ťažké. V prvom rade 
nás k  vytvoreniu tohto typu občianskeho 
združenia viedla motivácia pre získanie 
financií na rozvoj regiónu a  obcí. Prvým 
impulzom bolo získanie dotácie z  TSK na 
vypracovanie integrovanej stratégie rozvoja 
územia (ISRÚ), potom sme ISRÚ predložili na 
schválenie v rámci Programu rozvoja vidieka, 

konkrétne osi 4 LEADER. Ako starostovia 
časti združenia obcí Vlára – Váh sme sa 
rozhodli, že založíme MAS Vlára – Váh. Pri 
jej zrode okrem mňa stáli starostovia Horečný, 
Vasko, Mindár, Kristín a Čulen. Začali sme 
pripravovať žiadosť na TSK a vtedy ma 
poverili ako najmladšieho zostavením stanov 
občianskeho združenia, vybavením všetkých 
potrebných formalít a  v  novembri 2007 sa 
nám podarilo zaregistrovať toto občianske 
združenie. Zároveň sme čakali na dotáciu, čo 
sa vyplatilo, pretože v  marci 2008 nám bolo 
z TSK poskytnutých 165 000 Sk. V rovnakom 
čase OZ Mikroregión Zdroje Bielych Karpát 
obdržalo obdobnú výšku dotácie a  následne 
začali medzi nami prebiehať rokovania a 
v apríli 2008 sa za účasti Ing. Jely Tvrdoňovej, 
PhD. uskutočnili rozhovory o  tom, či nám 
pomôže vypracovať stratégiu. Navrhla, že 
vytvorenie dvoch malých stratégií bude 
neefektívne, tak sme sa rozhodli zjednotiť. 
Zlúčili sme naše združenia do jedného, 
taktiež sme zlúčili dotáciu do jedného celku, 
z ktorej sme zafinancovali ISRÚ. Dohodli 
sme sa na spoločnom názve MAS Vršatec, 
podľa skalnatého pohoria VRŠATEC, ktorý 
je vidieť z  každej členskej obce. Vo všetkých 
členských obciach sa začal dotazníkový 
prieskum potrebný na vypracovanie stratégie, 
za pomoci starostov a  dobrovoľníkov sme 
naspäť zozbierali údaje, ktoré sa vyhodnotili, 

zároveň prebiehali stretnutia s  občanmi, kde 
priamo mohli vyjadriť svoje názory,  postrehy 
a  potreby územia. Na základe toho boli 
vytvorené rozvojové tézy pre celý región, ktoré 
sú základom našej stratégie.

Splnili sa vaše očakávania, ktoré ste mali pri 
zakladaní MAS?

V podstate áno, lebo našim prvoradým cieľom 
bolo získanie dotácie a vypracovanie stratégie, 
čo sa aj stalo, to znamená že prvotný cieľ, ktorý 
sme si na začiatku stanovili, sa nám podarilo 
naplniť. Ďalšou prioritou bolo realizáciou 
a  implementáciou ISRÚ prispieť k  rozvoju 
celého územia. Táto fáza momentálne prebieha 
a  som rád, že v  území vďaka MASke vidieť 
zmeny. Bohužiaľ, z hľadiska toho, ako máme na 
Slovensku nastavený Program rozvoja vidieka, 
nepodarilo sa nám úplne všetko zrealizovať. 
Väčšia časť dotácie ide do obcí, pričom v úzadí 
je podnikateľský a neziskový sektor, ale verím 
že v  ďalšom programovacom období sa to 
zlepší a  budeme sa môcť pričleniť k  ďalším 
krajinám EÚ, ktoré rovnomerne podporujú 
všetky tri sektory – verejný, súkromný a 
neziskový. 

V čom vidíte výhody metódy LEADER?

Spája verejný sektor so súkromným 
a  neziskovým a  v  ich vzájomnej spolupráci 
sa vytvára synergický efekt, ktorý posúva celý 
región dopredu, či už po ekonomickej alebo 
sociálnej stránke. Ďalšou výhodou je spájanie 
aktérov, ktorí majú záujem rozvíjať spoločne 
celý región.

V čom vidíte nevýhody, resp. čo by sa mohlo 
zmeniť, zlepšiť?

Ako som už spomenul, dotáciu by rovnomerne 
mali čerpať aj ďalšie dva sektory. Taktiež 
dúfame, že v  ďalšom období budeme môcť 
čerpať prostriedky z  viacerých európskych 
fondov, napríklad zo sociálneho fondu, aby sa 
v  regióne vytvárali nové pracovné príležitosti 
a  tým sa mohla zvyšovať zamestnanosť, ďalej 
z kohézneho fondu, z fondu regionálneho 
rozvoja, aby sme mohli využívať prostriedky 

  Letecký pohľad na obec

  Kostol sv. Jana Nepomuckého Horná Súča
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na dobudovanie infraštruktúry, ochranu 
životného prostredia, zapájať sa do využívania 
alternatívnych zdrojov a pod.

Ste štatutárnym zástupcom MAS a  jej sídlo 
je na vašom obecnom úrade, ako to vnímate?

Vnímam to pozitívne z  toho hľadiska, že 
pracovníci sú v  jednej budove a nemusím 
cestovať za kanceláriou, keď potrebujem riešiť 
jej každodennú agendu. Je to operatívnejšie 

a problém dokážem vyriešiť priamo na mieste, 
avšak na druhej strane sme však na okraji 
územia MAS, čo pociťujem ako nevýhodu, 
ale snažíme sa to kompenzovať tým, že valné 
zhromaždenia, aktivity a podujatia, ktoré 
organizujeme, sa konajú po celom území. 

Je náročné spojiť „starostovanie“ s vedením 
MASky?

Ani nie, je to v  podstate činnosť, akú robí 
starosta v  obci, len je to v  celom území 
a v širšom meradle. V podstate štatutár preberá 
zodpovednosť za celý región, zodpovedá 
všetkým členom za činnosť MASky.

Čo by ste MAS odporučili?

Veľa aktívnych ľudí v  území, ktorí majú 
záujem o  dianie v  regióne a  chcú prispievať 
k jeho  rozvoju, pričom sa budú zapájať do 
činností organizovaných MASkou a  budú 
ochotní  ponúknuť svoje myšlienky, ktoré 
pretavia do skutočnosti. Samozrejme želám 
MASke, aby takýchto ľudí bolo čo najviac.

Ktorá z aktivít MAS Vršatec sa vám páčila 
najviac?

Najviac sa mi páčila aktivita Očami detí. Šťastie 
a radosť detí pri odmeňovaní za krásne diela, 
ktoré vytvorili na hodinách výtvarnej výchovy 
bola bezprostredná. Deti sú veľmi úprimné 
a  semienko MAS Vršatec, ktoré sa snažíme 
do ich mysle zasiať už teraz, v detskom veku, 
verím, že v budúcnosti prinesie plody v podobe 
aktívnych ľudí, ktorí budú mať záujem o rozvoj 
svojho regiónu, v ktorom sa narodili, v ktorom 
vyrastajú a  žijú. Dnešná doba je poznačená 
tým, že každý chce všetko a ihneď, ale to sa 
podarí len niekoľkým jednotlivcom. Preto, 
aby rástol celý región a  mali sme sa dobre i 
my ostatní, je potrebné sa spojiť a vzájomnou 
spoluprácou bez závisti budovať a  rozvíjať po 

všetkých stránkach naše územie. 

Ako dlho ste starostom obce?

Vo funkcii starostu som druhé volebné 
obdobie.

Ste spokojný s fungovaním obce?

Sú oblasti, v  ktorých som s  fungovaním 
spokojný a  sú oblasti, kde nie som. Všetko 

závisí od finančných prostriedkov, ktoré má 
obec k  dispozícii a  od možností rozvoja. 
V našej obci je možností na rozvoj veľmi veľa, 
ale bohužiaľ financií je veľmi málo. Stále však 
verím, že v budúcnosti ako obce budeme mať 
viac financií, aby sme  všetky oblasti mohli 
rovnomerne rozvíjať a posúvať dopredu.

Čím je vaša obec výnimočná? V  čom vidíte 
jej potenciál?

Výnimočná je svojou nedotknutou  prírodou, 
ktorú tu máme. Ide o uzavretú dolinu, v ktorej 
nie je významná dopravná trasa a je obklopená 
lesmi, čo prispieva k čistému ovzdušiu. Horná 
Súča je pokojnou obcou a osobne veľký 
potenciál vidím práve v spomínanej  prírode 
a  jej športovom, rekreačnom, oddychovom 
využití. Ďalšou významnou oblasťou v obci je 
kultúra, máme množstvo hudobníkov, v  obci 
je niekoľko dychových hudieb, konkrétne 
Mladík, Chabovienka, Vlčovanka, Horsus, 
Grand, DŠ Band, folklórne súbory – DFS 
Čajka Kukulienka, ktorá pôsobí na Vlčom 
Vrchu a  spevácke zbory Hornosúčan, Senior 
Hornosúčan a Chotár. V rámci bežného roka sa 
tieto skupiny a súbory podieľajú na viacerých 
festivaloch a  podujatiach, napríklad festival 
dychových hudieb „Okolo Súče“, Dožinky, 
Peňažná a mnohé ďalšie.  

Aké sú vaše najväčšie dosiahnuté úspechy 
v obci?

Podarilo sa nám zrekonštruovať 
a  zmodernizovať ZŠ s  MŠ Michala Rešetku 
a pristaviť telocvičňu, ktorá viac ako 52 rokov 
chýbala v  obci, ďalej sme zrekonštruovali 
centrum obce, prostredníctvom cezhraničnej 
spolupráce sme zrekonštruovali 6 km 
miestnych komunikácii, taktiež sme 
doplnili cykloturistickú infraštruktúru 
o  cykloturistické rozcestníky, čím sme 
vyznačili trasy v území obce a  jej blízkom 

okolí. Ďalšími aktivitami sú rekonštrukcie 
budov, najaktuálnejšou je rekonštrukcia 
obecného úradu financovaná z  projektu 
v  rámci výzvy MAS Vršatec. Tiež sa nám 
podarilo zrekonštruovať vodovody v obci.

Aké sú vaše plány?

V  prvom rade úspešne ukončiť rozbehnuté 
projekty, dobudovať vodovodnú sieť, 
uskutočniť rekonštrukciu verejného osvetlenia, 
vybudovať domov dôchodcov, vybudovať 
kamerový systém, vybudovať zberný dvor, 
kompostáreň a  zabezpečiť odkanalizovanie 
obce. V  rámci rozvoja turistického ruchu by 
som chcel vybudovať rybník, resp. vodnú nádrž 
a zrekonštruovať bývalú školu na penzión resp. 
ubytovanie. 

Aké miesta by ste odporučili návštevníkom 
či turistom?

Čo sa týka prírody, tak určite tie vyššie 
položené miesta, napríklad vrch Chabová, 
resp. Vlčí Vrch, výhľad z Dúbravy, z Krásneho 
Dubu, odkiaľ je krásne vidieť panorámu obce, 
okolitých kopcov a dolín. Odporúčam peší 
výstup na Krasín, z ktorého je nádherný pohľad 
na časť Považia. Cykloturistom by som dal do 
pozornosti previezť sa náročnejším terénom, 
nakoľko sa v  našom katastri nachádzajú 
cyklotrasy, ktoré to spĺňajú. Milovníkom 
prírody ponúka naše územie aj niekoľko 
prírodných pamiatok, rezervácií a  biocentier 
EÚ významu, kde v jarnom a  letnom období 
môžeme vidieť ojedinelé druhy živočíchov, 
vzácne druhy orchideí a  s  tým spojené 
vzácne druhy motýľov. V  obci sa nachádza 
Kostol sv. Jána Nepomuckého, pred ktorým 
je park Michala Rešetku, významná osobnosť 
pôsobiaca v obci, ktorého meno nesie aj 
naša základná škola s  materskou školou. Na 
Dúbrave, Trnávke a na Vlčom vrchu máme 
veľmi pekné kaplnky.      (LS)

  Dychová hudba Chabovienka na Peňažnej

  Starosta obce pri slávnostnom otvorení telocvične
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Obec Horné Srnie
Samosprávny kraj: 
Trenčiansky
Okres: Trenčín
IČO: 00311588
Počet obyvateľov: 
2866
Rozloha: 2726 ha
Prvá písomná 
zmienka: r. 1439

Obec Horné Srnie leží na slovenskej strane 
Bielych Karpát v  ústí Vlárskeho priesmyku 
a je pohraničnou obcou. Z  kultúrno – 
historických pamiatok sa v  obci nachádza 
Kostol sv. Jána Nepomuckého z roku 1789. V 
bočnej kaplnke sa nachádza rokokový oltár z 
druhej polovice 18. storočia. V súčasnosti je 
Horné Srnie modernou priemyselnou obcou s 
komplexne vybudovanou infraštruktúrou. Cez 
obec preteká rieka Vlára, ktorá je zaradená 
do  sústavy NATURA 2000. O  zaradení 
územia do sústavy rozhoduje Európska 
komisia, ktorá vyberá územie z predložených 
návrhov jednotlivých členských krajín. 
Z  geomorfologického hľadiska má územie 
charakter podhorskej riečnej nivy, v  ktorej 
prevládajú erózne procesy nad sedimentáciou. 
Vlára tu má tendenciu meandrovať vo 
vlastných štrkových náplavoch a premiestňovať 
hlavné koryto, resp. vytvárať bočné ramená. Za 
obcou sa nachádza novovybudovaná účelová 
cesta, ktorej súčasťou sú tzv. atraktívne miesta 
spojené s  priestorom pre oddych. Ľudia ju aj 
vďaka jej krásnemu prostrediu využívajú na 
cyklistiku, korčuľovanie, beh či prechádzky. 
Osviežiť sa na nej môžu minerálnym 
prameňom, ktorý sa pri tejto ceste nachádza. 
V  obci tiež nájdete tenisové kurty, lyžiarsky 
vlek, salaš. Ak sa chcete o obci dozvedieť viac, 
prečítajte si rozhovor so starostom Jozefom 
Húserkom.

Stáli ste pri zrode MASky, aké boli začiatky 
a ako ju hodnotíte dnes? 

Začiatky vzniku boli dosť náročné. Tvorila sa 
stratégia, pričom pri jej zrode stáli rôzni ľudia, 
ktorých som nepoznal. Musím sa priznať, 
že sa mi vtedy zdalo, že z  toho nič nebude 
a  pravdupovediac nechápal som zmysel 
MASky, čo bude ako taká robiť. Postupne však, 
keď sa všetko začalo vyjasňovať, bola hotová 
stratégia, opatrenia, nadobudol som oveľa 
väčšiu dôveru a začal som veriť, že sa nám ju 
podarí zaregistrovať, schvália ju a my budeme 
môcť pracovať na projektoch, čerpať dotácie. 
Je pravdou, že hlavnou motiváciou boli 
predovšetkým finančné prostriedky pre región. 
Keďže som bol fixovaný na mikroregión Vlára 
– Váh, bol som dosť prekvapený, že sa k nám 
pridá aj mikroregión Zdroje Bielych Karpát. 
Som však veľmi rád, pretože nám to umožnilo 
efektívnejšie pracovať a  vytvoriť stratégiu. 
Dnes som rád a  páči sa mi, že MASka bola 
personálne dobudovaná, je nápomocná pri 
podávaní projektov, robí záslužnú činnosť, 
čo sa týka prípravy žiadosti a poradenskej 
činnosti. Takisto nás oboznamuje s  dianím 
na území. Pre mňa osobne je prínosom, keď 
sa všetci stretneme, napríklad na Valnom 
zhromaždení a  informujeme sa navzájom, 
získavame tak rady, prehľad, ktorým smerom 
by sme sa mali uberať. 

Je niečo, čo sa vám na MASke nepáči?

Zatiaľ nemám negatívnu skúsenosť, ale 
vzhľadom na to, že aj my realizujeme  projekt 
cez MAS, opravu kultúrneho domu, uvidíme, 
aké dlhé budú termíny pri preplácaní Žiadosti 
o  platbu. Dúfam, že to nebude dôvod na 
sklamanie.

V čom vidíte potenciál MASky?

Jej potenciál vidím predovšetkým v  tom, 
že sa občanom a  podnikateľom dostala do 
povedomia v  pomerne krátkom čase. To by 
samozrejme mala využiť a určite by činnosť 
MASky nemala byť postavená len na verejnom 
sektore. Dúfam, že sa zapoja aj fyzické osoby 
a  súkromný sektor. To by bolo vhodné 
napríklad pre vytvorenie systému regionálnych 
značiek, o  ktorých už istú dobu hovoríme. 
Cele územie by z toho malo profitovať. Treba 
prejsť do ďalšieho programovacieho obdobia. 
Je potrebné vytvoriť nové pracovné miesta, 
podmienky pre cestovný ruch.

Čo by ste MASke odporučili?

Nutne treba budovať ubytovacie kapacity. 
Ľudia, ktorí prídu na naše územie, sa 
nemajú kde ubytovať. V  MAS je nedostatok 
ubytovacích kapacít štandardnej úrovne okrem 
Chaty Gilianka a menších kapacít v Nemšovej 
a  Hornej Súči, ktoré sú ale väčšinu roka  
využité na ubytovanie stavebných robotníkov 
pracujúcich na stavbách v  regióne. Na to by 
sme sa mali zamerať. 

Ktorá z aktivít MASky sa vám páčila najviac?

Asi výtvarná súťaž Očami detí, ale výborná 
bola aj výstava fotografií. Veľmi sa teším aj 
na pripravovaný receptár, no a  samozrejme 
projekty, pretože inak by sme nezískali 
finančné prostriedky na  opravu kultúrneho 
domu.

Ste spokojný s činnosťou kancelárie?

Áno, som spokojný. Personálne aj technicky je 
kancelária vybavená na veľmi slušnej úrovni. 
Vždy, keď niečo potrebujem, je mi kancelária 
ochotná pomôcť a poradiť. 

  Kostol sv. Jána Nepomuckého

  Starosta obce Horné Srnie Jozef Húserka
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Ako dlho ste starostom?

Dva roky, je to moje prvé volebné obdobie. 

Ste spokojný s fungovaním obce?

Obec je už z  predchádzajúcich období 
dostatočne vybavená infraštruktúrou, od 
60. rokoch máme plyn a cesty, v  80. a  90. 
rokoch bola vybudovaná  kanalizácia a voda. 
V súčasnosti vzhľadom na možnosti čerpania 
z  fondov EÚ sme v období od roku 2006 
doteraz zateplili a  zrekonštruovali základnú 
a  materskú školu. Úspešná a  aktívna je 
spolupráca s partnerskými mestami Brumov-
Bylnice a Slavičín, s ktorými sa podieľame na 
viacerých projektoch cezhraničnej spolupráce. 
Prostredníctvom projektu cezhraničnej 
spolupráce „Rozvoj energetického využitia 
biomasy a  slnka v  pohraničnej oblasti“ 
používame alternatívne zdroje energie 
na ohrev teplej vody. Taktiež cez projekt 
cezhraničnej spolupráce „Atraktívne miesta 
pohraničia Horné Srnie/Brumov-Bylnice“ boli 
vybudované miesta popri účelovej komunikácii 
s  informačnými tabuľami slúžiace na oddych 
či posedenie. Z  cezhraničnej spolupráce 
sme v  rámci projektov „Čo robíš sused – na 
návšteve s internetom“ a „CS info government“ 
vybudovali miesta s  verejne prístupným 
internetom v obci i na štátnej hranici, z projektu 
„Jak to dělali naši staříčci“ sme zrekonštruovali 
expozíciu ľudových tradícií a  vybudovali 
výstavnú sieň, z  projektu „Protipovodňová 
opatření a  varovný systém Říka-Vlára-Váh“ 
sme vybudovali výstražný a  informačný 
bezdrôtový systém s  čidlom na meranie 
vodnej hladiny a  prepojením na varovné 
systémy v  Slavičíne i  v  Dubnici nad Váhom. 
Z  Regionálneho operačného programu sme 
cez projekt „Regenerácia centrálnej zóny obce“ 
vybudovali v parku amfiteáter, zrekonštruovali 
miestne komunikácie a  chodníky v  centre 
obce, upravili priestranstvo pred obecným 
úradom a upravili obecný park. V  roku 2009 
bolo odovzdaných 9 nájomných bytov, tento 
rok (31.8.2012) sme odovzdali ďalších 16 
bytov. Ďalší rozvoj a čerpanie z fondov EÚ je 
problematické vzhľadom na úverové zaťaženie, 
nakoľko časové rozpätie medzi úhradou faktúr 
obcou a ich refundáciou z riadiacich orgánov 
je príliš veľké. 

Čím je podľa vás obec Horné Srnie 
výnimočná?

Je perfektne dobudovaná, má výbornú 
infraštruktúru. Pyšný som na našu ZŠ s  MŠ 
Václava Mitúcha, ktorá dosahuje veľmi 
slušné výsledky v  olympiádach i v rôznych 
športových súťažiach v  rámci okresu a  aj 
v trenčianskom kraji sa výsledkami radí hneď 
za veľké mestské školy, ktoré majú podstatne 
viac žiakov V škole   sa nachádza „Expozícia 
ľudovej kultúry a  výstavné priestory obce 
Horné Srnie“, ide o expozíciu ľudovej kultúry, 
kde môžu ľudia prezentovať svoju tvorbu 
alebo usporiadať výstavy. V obci je sídlo 117. 
skautského zboru sv. Františka z Assisi. Tento 
rok je 80. výročie vzniku futbalového klubu, 20. 
výročie založenia ženského speváckeho zboru 

Srňan. Minulý rok slávil 90. výročie vzniku 
Dobrovoľný hasičský zbor, zároveň bolo 35. 
výročie založenia folklórneho súboru Srňan 
a 10. výročie FS Kamenček. To znamená, že 
aktivity v obci majú už hlboké korene a dlhú 
tradíciu, aj tým je obec výnimočná. Máme klub 
dôchodcov a v rámci neho aktívnych seniorov, 
ktorí sa stretávajú a robia prednáškovú činnosť. 
V  obci veľmi aktívne pracuje aj Slovenský 
zväz telesne postihnutých, ktorý niekoľkokrát 
ročne organizuje aktivity pre svojich členov. 
Sú to rôzne športové dni, účasť na benefičných 
koncertoch, výlety do rôznych častí Slovenska, 
ale aj poradenská činnosť a  pomoc pri 
vybavovaní rôznych administratívnych 
záležitostí. Určite by som rád spomenul aj 
nášho najväčšieho zamestnávateľa v  katastri, 
cementáreň Cemmac, s  ktorou je veľmi 
dobrá spolupráca. Spoločnosť tu pôsobí už 
83 rokov a jej vplyv na obec je pozitívny. 
Obec spolupracuje aj s  PD Vlára Nemšová, 
firmou Bricol, drevospracujúcou firmou 
PAPS, Bukovina a  firmou Vital, ktorá vyrába 
ako nosný program betónové tvárnice 
a  samozrejme aj s  ostatnými podnikateľmi 
a  živnostníkmi podnikajúcimi v  obci Horné 
Srnie. V obci sa nachádza centrum sociálnych 
služieb Lipovec, ktoré má kapacitu 43 lôžok 
a je pomenované podľa nášho najvyššieho 
vrchu. Rovnaký názov nesú aj obecné noviny, 
ktoré štvrťročne vydáva obecný úrad.

Čo považujete za svoj najväčší úspech v obci?

Hoci som starosta už dva roky, neviem to ešte 
posúdiť. Správam sa ako gazda, ešte mi nie 
je celkom jasné, aká bude žatva. Hospodár 
vidí svoje výsledky až po žatve, ktorá bude 

v  tomto prípade až na konci volebného 
obdobia. Takže to neviem teraz zhodnotiť. 
Niektoré veci dobiehajú z  predchádzajúcich 
volebných období, niektoré sú nové. Všetko 
taktiež ovplyvňujú meniace sa ekonomické 
podmienky a kríza.

Prezraďte nám vaše plány?

Vysporiadať sa s  úverovým zaťažením obce 
a čo najviac ho do konca volebného obdobia 
znížiť.

Aké miesta by ste odporučili navštíviť 
turistom?

Za krásne považujem celé Slovensko. V katastri 

našej obce sú takisto nádherné zákutia, 
Rokytka, Margéta. Odporúčam rozhodne cestu 
po pravej strane rieky Vlára, ktorá sa využíva 
ako obslužná komunikácia, ale čím ďalej tým 
viac slúži na rekreačné účely, cykloturistiku, 
korčuľovanie, vychádzky s deťmi. Na území sa 
nachádza minerálny prameň a lyžiarsky vlek. 
Prameň sa nachádza 3 km severne od obce, 
asi 150 m od pravého brehu rieky Vláry, Pod 
Slatinami. Kyselka je zachytená do betónovej 
skruže a upravená je kameninovou rúrou. 
Miesto prameňa je znížené oproti úrovni 
okolitého terénu o  1,5 m. Hĺbka prameňa 
je 0,5 m.  Ide o  podzemnú vodu typu Na-
HCO3 slabo uhličitú, stredne sírovodíkovú, 
dusíkovú. Lyžiarsky vlek sa nachádza v  časti 
Rajkovec. Pohodlne sa k  nemu dostanete po 
hlavnej ceste smer Vlársky priesmyk alebo 
aj z  obce po spomínanej novovybudovanej 
cyklotrase, pričom ide o  cestu, ktorá rieši 
príjazd k vodnému zdroju obce, urbariálnemu 
lesnému územiu, minerálnemu prameňu, 
lyžiarskemu stredisku a  k  rodinným domom 
v  časti Rajkovec a Čaganov. Lyžiarsky vlek 
spravuje občianske združenie Telovýchovná 
jednota Cementár. Nachádza sa tu jedna trať 
dlhá 980 m, ktorá je upravovaná ratrakom. 
Počas sezóny, to znamená počas zimných 
mesiacov, je k  dispozícii zrub, ktorý ponúka 
teplý čaj a  občerstvenie. Ceny sú veľmi 
prívetivé, zalyžujete si už od 2 eur. Náš kataster 
je rajom hubárov, takže odporúčam vyjsť si 
tu na hríby. Máme krásne turistické trasy, 
pohodlne sa dostanete do Dolnej a  Hornej 
Súče,do Trenčianskej Závady, do Bolešova na 
chatu Gilianku. Celá rieka Vlára je v  Nature 
2000, žijú v nej vzácne ryby, územie je bohaté 
na chránenú flóru aj faunu. Všetkých pozývam 

aj na naše tenisové kurty, ktoré nemajú široko 
ďaleko konkurenciu. K  dispozícii sú 4 kurty, 
môžete si zahrať mingolf, volejbal, basketbal, 
nohejbal. V  areáli sa nachádza reštaurácia, 
ihrisko s  umelou trávou, detské ihrisko. 
Ak  by niekto mal chuť na syry, bryndzu 
či syrové korbáčiky, máme aj salaš. Pred 
obcou od Nemšovej je odbočka doprava, po 
ktorej sa dostanete na salaš, kde si môžete 
zakúpiť výrobky z  ovčieho, kozieho mlieka. 
Vrelo odporúčam a  zároveň Vás pozývam na 
návštevu do našej obce.

(LS)

  Tabuľa salaša a v pozadí cementáreň
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R.D.S. Jiří Raftl
V nasledujúcich riadkoch vám prinášame 
rozhovor s členmi MAS Vršatec zo súkromného 
sektora, firmou R.D.S. Jiří Raftl, v zastúpení Bc. 
Juraj Raftl a Mgr. Roman Ďuriga. Sú to mladí 
muži, ktorí sa venujú nielen grafike, ako sa 
dočítate, ale predovšetkým úzko spolupracujú 
s MAS Vršatec, pre ktorú pripravujú takmer 
všetky grafické návrhy, napríklad aj Spravodaj, 
ktorý držíte v rukách.

Čomu sa vaša firma venuje?

Juraj: Naša firma sa delí na dve vetvy. Prvou 
vetvou je medzinárodná kamiónová doprava 
a  druhou naše grafické štúdio. Ja a  Roman 
sa venujeme grafickej časti. Náplňou sú 
multimediálne práce, tvorba grafiky, web, 
aplikácie, hry, filmy a vydavateľská činnosť.

Kedy firma vznikla?

Kamiónová doprava pred cca 20 rokmi, my 
ako grafici fungujeme jeden rok.

Prečo práve grafika?

Juraj: Ja som sa ku grafike dostal na vysokej 
škole. Začalo ma to baviť a odvtedy bolo mojím 
snom založiť si grafické štúdio.
Roman: Už dlhšie sa venujem grafike 
a  programovaniu. Pred skončením vysokej 
školy sme sa s Jurajom dohodli, že si vyskúšame 
založiť grafické štúdio.

Boli ste teda spolužiaci?

Áno, na vysokej škole, ale poznáme sa asi 13 
rokov.

Ako vyzerá bežný deň grafika?

Tak sú ľahšie a  ťažšie dni. Ťažké vyzerajú 
hekticky, pracujeme aj cez noc. Cez pokojnejšie 
dni sa v pohode venujeme vyvíjaniu našich 
hier či natáčaniu videa.

Namáha počas tých ťažkých dní však stojí 
zato, nie?

Človek síce nadáva, ale keď potom vidí, že 
za krátky čas dokázal urobiť napríklad 50 
stranovú brožúru a je v poriadku, tak ho teší, 
ako to fajn zvládol.

Ako riešite odlišný vkus?

Ešte sme sa s tým nestretli, pretože máme 
podobný vkus. Skôr si obidvaja radíme, ide 
o  kreatívnu kritiku. Keď človek pracuje na 
niečom dlho, nevie sa na to objektívne pozerať. 

Priblížte nám tvorbu hier.

Najprv sme si museli založiť vývojársky účet 
v spoločnosti Apple, potom stačí už len nápad, 
aby sme ho mohli realizovať. Máme síce veľa 
nápadov, ale z  časového hľadiska sa nedajú 
všetky zrealizovať. Začiatky bývajú najťažšie. 
Treba navrhnúť grafickú časť, ako bude hra 
vyzerať, naprogramovať jadro, aby hra bola 
kompatibilná s  čo najviac zariadeniami a aby 
nemala chyby, je potrebné ju testovať, následne 
si budovať marketing, potom ju poslať Apple-u 
na schválenie. Ten ju buď do týždňa schváli 
alebo ju vráti naspäť. Keď je všetko v poriadku, 
tak ju dajú na Apple Store. Ak ju vrátia, tak 
ju musíme opraviť. Niekedy sa  stáva, že hru 
zamietnu. 

Koľko trvá vytvorenie jednej hry?

Napríklad momentálne robíme na jednej hre 
cez 4 mesiace a  ešte stále nie je hotová. Hru 
Filmová šibenica sme mali hotovú za jeden 
mesiac.

Kde sa predávajú vaše hry?

Hry sa predávajú medzinárodne. Po 
uploadovaní na Aplle Store, zaobstarajú 
digitálnu distribúciu a  propagáciu do celého 
sveta. Na základe toho, ako hra funguje musíš 
zaujať človeka, aby si ju stiahol.

Sťahujú si vaše hry?

Áno, dá sa povedať že v tisíckach.

Aké sú vaše úspechy?

V  Českej republike sa naša aplikácia držala 
niekoľko dní na prvom mieste v rebríčku 
predajnosti. Ďalej sme boli tretí v Maďarsku a 
siedmi v Poľsku.

Hrávate vaše vlastné hry?

Hráme ich iba pri  testovaní. Po vypustení do 
predaja už hru poznáme naspamäť, takže nie.

Sťahujete si iné hry?

Sledujeme konkurenciu, aby sme odpozorovali 
herné mechanizmy a je pravda, že nás to baví.

O čom bývajú hry?

Prvá aplikácia bola pre hráčov jednej 
počítačovej hry, aby sa v  hre zdokonaľovali, 
potom sme vytvorili jednoduchú slovnú hru 
s názvom „Filmový obesenec“. Hľadá sa názov 
filmu na základe známych výrokov, taktiež je 
tam mini príbeh, musíte zachraňovať jedného 
filmového režiséra. Hra je možno jednoduchá, 
ale chytľavá. Urobili sme 4 jazykové verzie 
– anglickú, českú, poľskú, maďarskú. 
Teraz pracujeme na závodnej akčnej post-
apokalyptickej hre.

Čo vás najviac baví z toho, čo robíte?

Juraj: Mňa grafika pre samých seba. Čiže keď 
robíme napríklad letáky na vlastnú firemnú 
propagáciu. Je to najľahšie a zároveň najťažšie. 
Chceš to mať top, ale potom sa ti to aj tak zdá 
slabé. A ešte obálky na Spravodaj MAS Vršatec, 
len ja by som ich vycibril, ale nechcete mi to 
dovoliť. (Smiech pozn. redakcie)
Roman: Hry, ale v podstate všetko. Je dôležité to 
obmieňať. Ak je všetkého veľa, človek sa preje. 
Vždy je zaujímavé skúšať niečo, čo sme predtým 
nerobili. Napríklad hry, hľadali sme cestu, ako 
ich budeme robiť, nikto nás to predtým neučil.

  Roman a Juraj

  Natáčanie videa pre MAS Vršatec
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Projekt spolupráce s MAS mikroregiónu Teplička

Kde chodíte na inšpiráciu?

Roman: Inšpirácia môže prísť kedykoľvek a 
kdekoľvek, ide o  to, či si to človek uvedomí 
a pretaví to do realizácie, do skutočnosti.
Juraj: Musíš byt kreatívny. My sa za umelcov 
nepokladáme. 
Roman: Nedá sa to preto, lebo tvoríme veľa 
veci na objednávku, kde máš priame zadanie. 
Ty môžeš zákazníkovi iba odporučiť nejaký 
návrh.  
Juraj: Je dobré, keď máš čas nad grafikou 
porozmýšľať, ako by to mohlo vyzerať. Keď 
sa snažím vytvoriť niečo rýchlo, nevyzerá to 
dobre, ale keď na tri hodiny vypnem, potom 
zrazu dostanem nápad, za hodinu je to hotové, 
pričom je to  krásne. Potom viem, ako to má 
presne vyzerať.

Ako prebiehajú práce na videu k projektu 
národnej spolupráce MAS Vršatec a  MAS 
Teplička?

Roman: Je to časovo náročná práca, ale veľmi 
pekná.
Juraj: Keď ideme natáčať a potom si následne 
pozrieme hrubé zábery, tak sa dosť nasmejeme, 
ale keď si nad to sadneme, začneme sa hrať so 
strihom, upravovať farby a keď vidíme, čo sme 
z toho vytvorili, je to povzbudivé. 
Roman: Zároveň spoznávame veľmi pekné 
miesta, veľa nových ľudí, dostávame sa na 
podujatia, o ktorých sme predtým ani nevedeli 
a za normálnych okolností by sme sa na ne ani 
nedostali.

Na ktorý váš produkt alebo činnosť ste 
najviac hrdí?

Roman: Na hru “Filmová šibenica”.
Juraj: Na hry, a  čo sa týka MAS Vršatec, tak 
z pripravovaných vecí na video, z hotových na 
Sprievodcu regiónom MAS Vršatec.

Od októbra 2011 MAS Vršatec spolupracuje 
so susedným mikroregiónom Teplička, medzi 
ktorého členské obce patria Trenčianska Teplá, 
Omšenie, Dolná Poruba a mesto Trenčianske 
Teplice. Napriek vzájomnej blízkosti sú tieto 
naše dva mikroregióny odlišné. Teplička je 
región s  bohatou kúpeľnou tradíciou, pričom 
náš región je bohatý na prírodné krásy, rôzne 
folklórne podujatia či producentov tradičných 
výrobkov. Okrem rozdielneho charakteru 
služieb oboch regiónov, je rozdielny aj cestovný 
ruch. Tepličku vďaka kúpeľníctvu navštevuje 
každoročne mnoho turistov, avšak ponúkané 
služby sú úzko špecializované hlavne na oblasť 
kúpeľníctva, pričom chýbajú iné možnosti 
využitia voľného času. Náš región pod 
Vršatcom naopak ponúka veľa iných možností, 

ale návštevnosť je neporovnateľne nižšia. Preto 
vznikol tento projekt spolupráce medzi oboma 
regiónmi, pomocou ktorého sa zmapovali 
všetky členské obce, tradiční výrobcovia, 
miestne podujatia, pamiatky, prírodné krásy. 
Na základe tohto zberu informácií boli 
vytvorené nasledovné výstupy: 

- maľovaná skladacia mapa mikroregiónov 
Teplička a Vršatec vo formáte A2 s popismi, 

- detské pexeso s  maľovanými obrázkami 
zobrazujúcimi tradičné výrobky a  špeciality 
z oboch regiónov,

- informačný plagát propagujúce projekt 
spolupráce,

- informačná brožúra s popisom a fotografiami 
obcí, výrobcov, pamiatok, kultúrnych podujatí, 
zaujímavostí,

- propagačný filmový dokument o  oboch 
mikroregiónoch, 

- spoločná webová stránka www.
zteplickynavrsatec.sk. 

Všetky tieto printové i filmové produkty budú 
distribuované v  oboch regiónoch, v  rámci 
rôznych výstav, propagačných podujatí či 
aktivitách podporujúcich cestovný ruch.  
Hlavný cieľom projektu bolo teda vytvoriť 
spoločný marketing Leadrovských skupín 
mikroregiónov Teplička a  Vršatec zameraný 
na podporu miestnych produktov, špecialít, 
atraktivít, zaujímavostí a  podujatí na oboch 
územiach. 

(IB)

Stretli ste sa pri práci s niečím nezvyčajným?

Narážame na nezvyčajné situácie. Človek si zo 
začiatku skôr možno nevie poradiť. Je dôležité 
nebáť sa skúsiť začať, nemať veľké oči, treba 
mať snahu a  nehrnúť sa do toho bezhlavo. 
Dohodli sme sa, že budeme veci robiť pomaly, 
ale isto. Veď sa aj vraví: „pomaly ďalej zájdeš“. 
A hlavne podnikanie je neisté, začínajúce firmy 
to majú ťažké. 

Plánujete v budúcnosti prijať zamestnancov?

Určite, ale momentálne nie sú potrební, tak 
to neriešime.  Na budúci rok by sme chceli 
riešiť také veci a  určite budeme potrebovať 
spoluprácu, resp. zamestnancov. Momentálne 
to však dokážeme sami dvaja.

Čo by ste odporučili začínajúcim grafikom?

Nech robia to, čo ich baví, ale nech sa 
pripravia aj na to, že vždy nebudú robiť len 
to, čo radi robia, ale budú sa musieť podriadiť 
zákazníkovi. Mali by sa obrniť trpezlivosťou, 
silnými nervami a snažiť sa byť kreatívni.

 Aký je váš vzťah k MAS Vršatec?

Veľmi pozitívny, lebo MAS je jediné občianske 
združenie, zo všetkých ktoré poznáme, pri 
ktorom je vidieť aj výsledky, riešia sa veci 
potrebné pre rozvoj územia, lebo veľakrát sa 
len hovorí o projektoch a nikdy sa nezrealizujú, 
ale pri vás sa stále niečo deje.

Čo sa vám nepáči, v čom máme deficit?

So súčasným tímom MAS Vršatec sme 
spokojní, spolupráca je vynikajúca.

Čo by ste MASke odporučili?

Zotrvať. Určite to nie je ľahké v  týchto 
podmienkach, no napriek tomu sa to časom 
vráti a zúročí, ako ste svojmu územiu pomohli.

Ktorú z aktivít považujete za najúspešnejšiu?

Juraj: Mne osobne sa páčila vernisáž fotografií, 
ktorá bola podľa mňa na profesionálnej 
úrovni. Skvelým nápadom je aj letné kino, 
lebo v menších obciach sú ľudia radi, že sa im 
naskytne takáto kultúrna akcia.
Roman: Mne sa najviac páči letné kino, 
je to niečo, čo sa v  mestách už nerobí a 
nápad priviesť ho do menších obcí je skvelý. 
Je to ideálna príležitosť na stretnutie sa 
s kamarátmi. Prijemne strávený čas s priateľmi 
a obrovské plátno pod holým nebom vytvárajú 
nenahraditeľnú atmosféru.   (LS)

  Hra “Filmová šibenice” pre mobilné zariadenia
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MAS Vršatec úspešná v projekte nadnárodnej 
spolupráce vo výške 40 000 eur!

Stretnutie štátneho tajomníka so zástupcami Národnej 
siete slovenských miestnych akčných skupín (NSS MAS)

Agrokomplex 2012

MAS Vršatec sa v  rámci opatrenia 4.2 – 
Vykonávanie projektov spolupráce zúčastnila 
výberového kola o  dotáciu vo výške 40  000 
eur a bola úspešná. Partnerskou MAS sa stala 
neschválená MAS z  Českej republiky, MAS 
Vodňanská ryba.

Podaný projekt rieši dva základné okruhy na 
podporu turizmu a zvýšenia cestovného ruchu 
na území. V  prvom rade pôjde o  osadenie 
pevných veľkých informačných tabúľ 
o rozmeroch 2m x 1,5m s výškou od zeme 1m. 
Na mape bude zakreslený veľký farebný plán 
príslušnej obce s vyznačením všetkých atraktivít 
územia, rekreačných oblastí, významných 
podnikateľov a  samozrejme členov MAS. 
Okolie tabule budú tvoriť fotografie a  krátky 

Predseda MAS Vršatec, Ing. Juraj Ondračka, 
sa ako člen 1. pracovnej skupiny NSS MAS 
„Budúcnosť Leadra po roku 2012“ zúčastnil 
spolu s  Ing. Andreou Hradiskou, PhD. 
(predsedníčka NSS MAS) a  Ing. Ľudovítom 
Kovácsom (manažér MAS Stará Čierna voda) 
na stretnutí so štátnym tajomníkom Ing. 
Štefanom Adamom a  generálnym riaditeľom 
Sekcie rozvoja vidieka, Ing. Martinom 
Barbaričom. Cieľom bolo prerokovanie 
zlepšenia  spolupráce a riešenia problémov  v 
rámci implementácie programu osi 4 Programu 

Na výstavisku v Nitre sa v dňoch 23. – 26. augusta 
2012 konal už 39. ročník medzinárodnej 
poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy 
Agrokomplex. Tohto podujatia sa samozrejme 
zúčastnila aj MAS Vršatec. Miestne akčné 
skupiny z  celého Slovenska boli umiestnené 
v  pavilóne M1, v  ktorom sa nachádzali aj 
zástupcovia Národnej siete rozvoja vidieka. 
Propagačné stánky boli rozdelené podľa 
krajov. Náš propagačný stánok zdobili 
fotografie zo súťaže „MAS Vršatec v objektíve“, 
nechýbali propagačné materiály, brožúrky, 
letáky a  taktiež číslo letného Spravodaja 
MAS Vršatec. Pre návštevníkov sme mali 
pripravený monitor, na ktorom si mohli 
prostredníctvom videa pozrieť naše krásne 
územie a  časť z  aktivít, ktoré sa uskutočnili 
v  regióne. Samozrejme nezabudli sme ani 
na miestnych producentov, ich činnosť sme 
propagovali výrobkami, ktoré nám poskytli. 
Syry, chlieb, koláče, slané tyčinky, sladké 
pečivo, klobásky, salámy, nárezy to všetko 
sme mali prichystané pre všetkých, ktorí nám 
venovali pozornosť a  zastavili sa pri našom 

stánku. Agrosúča a.s. nám poskytla syry, 
mäsové výrobky nám dal pán starosta obce 
Borčice Anton Fabuš, pečivo nám venoval pán 
Zemanovič z  Tradičnej pekárne s.r.o Horná 
Súča. V  našej blízkosti vystupovali rôzne 
folklórne súbory a  skupiny reprezentujúce 
MASky. Za MAS Vršatec vystúpila v  sobotu 
Hudobná skupina Mladík z  Hornej Súče, 
ktorá je aj našim členom. Piatkový večer patril 
slávnostnému odovzdávaniu cien druhého 
ročníka fotografickej súťaže „Najkrajšia 
fotografia z  územia MAS“, na ktorý sme boli 
samozrejme pozvaní aj my. Kategórií bolo šesť, 
pričom sme sa v každej umiestnili na jednom z 
prvých troch miest. Tešili sme sa dvom prvým, 
trom druhým a  jedným tretím miestom. 
V  kategórii „Naše naj“ sme obdržali krásne 
prvé miesto za fotografiu Pominovec a cenu si 
prevzal jej autor, pán Ivan Varga. V  kategórii 
„Život v našej MAS“ sme prvé miesto získali 
za fotografiu Svadobná turistika od zosnulého 
Martina Hošku a cenu prevzala jeho priateľka. 

(LS)

informačný text o vyznačených bodoch. Tabule 
budú osadené v centrálnych priestoroch miest/
obcí. Predpokladaný termín osadenia tabúľ je 
jar 2013.

Druhá časť projektu sa venuje interaktívnemu 
webovému portálu. V  rámci tohto portálu si 
každý návštevník navolí trasu vedúcu cez naše 
územie so všetkými príslušnými informáciami. 
Na tomto portále budú podrobne zakreslené 
cyklotrasy, ktoré MAS plánuje označiť a všetky 
významné objekty vhodné na turistickú alebo 
rekreačnú aktivitu. Predpokladaný termín 
spustenia portálu je december 2013.

Z  podporeného projektu máme veľkú radosť 
a tešíme sa na úspešnú realizáciu. (PŠ)
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rozvoja vidieka SR 2007-2013 i nastavenia 
nového pripravovaného programovacieho 
obdobia. Os 4 vychádza z európskej iniciatívy 
Leader, čo znamená spájanie aktivít, ktoré 
podporujú hospodársky rozvoj vidieka. 
Pracovná cesta splnila svoj účel, nakoľko bola 
prisľúbená užšia spolupráca Ministerstva 
pôdohospodárstva a  rozvoja vidieka SR 
a Pôdohospodárskej platobnej agentúry s NSS 
MAS ako rovnocenných partnerov. 

(IB) 

  Podpis zmluvy o nadnárodnej spolupráci s
  manažérkou MAS Vodňanská ryba Alenou 
  Cepákovou, PhD.

  Stretnutie zástupcov NSS MAS so štátnym tajomníkom

  Tím MAS Vršatec pri propagačnom stánku MAS Vršatec

  MAS Vršatec a I.Varga na slávnostnom odovzdávaní cien
  súťaže Najkrajšia fotografia z územia MAS
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