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Miestna akčná skupina Vršatec
Vážení obyvatelia nášho územia, dostalo sa 
Vám do rúk ďalšie číslo Spravodaja MAS 
Vršatec. Sme veľmi radi, že Vám opäť môžeme 
priblížiť našu aktívnu činnosť a postupne 
predstaviť všetkých členov. MAS Vršatec v 
uplynulom roku naozaj aktívne zasahovala do 
verejného diania a veľmi úzko spolupracovala 
s členskými obcami. Do dnešného dňa sme 
podporili až 22 projektov pre verejný sektor, 
takmer všetky v plnej žiadanej výške! 

Konečne sme uzatvorili aj prvé výzvy pre sú- 
kromný sektor – teda podnikateľov a občianske 
združenia. Tu sme prijali 5 projektov. Na 
úrovni MAS sú všetky projekty schválené, na 
štátnej úrovni /PPA, Pôdohospodárska pla-
tobná agentúra/, si ešte chvíľku počkáme, ale 
veríme v pozitívny výsledok.

Vyjadrené v číslach – Obciam sme už na doteraz 
schválených projektoch schválili 1201512,31€ 

a súkromnému sektoru 85 378,00€!
Okrem projektov na rozvoj obcí sme sa stali 
úspešnými žiadateľmi v projekte národnej spo-
lupráce zameranom na propagačnú činnosť 
s  MAS Teplička. So susednou českou MAS- 
kou Luhačovské Zálesí sme v rámci projektu 
Cezhraničnej spolupráce podali projekt za-
meraný na „Trnkovú /slivkovú/ stezku“ a jej 
prevedenie na územie MAS. Realizácia týchto 
projektov je ideálny spôsob, ako zvýšiť pro- 
pagáciu a cestovný ruch na našom území.

Z propagačných činností by som rada vyme-
novala I. ročník súťaže Očami detí, o ktorom 
sme písali už v predchádzajúcom čísle a v mar-
ci plánujeme naštartovať II. ročník, ktorý, ako 
dúfame, bude ešte vydarenejší ako ten prvý. 
Okrem toho sme vyhlásili fotografickú súťaž 
„MAS Vršatec v objektíve“ a v apríli budeme 
hľadať najlepšie pekárske recepty z územia.
Plánov je veľa, chuti do práce ešte oveľa viac, 

takže na každý projekt či akciu sa už veľmi 
tešíme.
V tomto čísle by sme Vám okrem prehľadu 
posledných projektov radi priblížili naše dojmy 
z pracovnej cesty do Bruselu a MAS DeWest-
hoek, ako aj návštevu zahraničných študentov. 
Postupne Vám predstavíme nielen členské 
obce ale aj členov súkromného sektora. 
Konkrétne v tomto čísle sa môžete dozvedieť 
niečo viac o obciach Bohunice a Bolešov a 
ponúkame Vám aj rozhovor s ich starostami 
Ing. Petrom Hajdúchom z Bohuníc a Ing. Mar-
tinom Rácom z Bolešova. Prvým členom sú- 
kromného sektora, ktorého vám predstavíme 
je Hornosúčanská pekáreň, kde nám poskytol 
rozhovor jej majiteľ, pán Jaroslav Zemanovič. 
Prajeme príjemné čítanie!

 

 

 

S C H V Á L E N É !

Váš projektový nápad

Konzultácie v MAS

Spracovanie 
žiadosti

Schválenie 
výborom              

Schválenie 
na 

riadiacom 
centre PPA 

Prijatie 
projektu  

Zasadnutie výberovej komisie   

Proces vyhlasovania a spracovávania výziev 
je nasledovný:
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Predstavujeme náš tím

Petra Šupáková nastúpila do MAS Vršatec krát- 
ko po udelení štatútu miestnej akčnej skupiny, 
v júli 2010.  Je študentkou právnickej fakulty a 
aktívne ovláda anglický jazyk. Na celom Lead-
ri sa jej najviac páči myšlienka “zdola nahor”, 
teda princíp, že my tu, na našom vlastnom 
území vieme najlepšie, čo je potrebné zveľadiť 
a aké projekty je najvhodnejšie podporiť. Ďalej 
sa úplne stotožňuje s myšlienkou rovnocen-
nosti obcí, kedy má každý rovnaké práva a 
povinnosti, bez ohľadu na počet obyvateľov. 
Podľa nej sme naštartovali veľmi úspešnú fázu 
dotačných procesov a projekty, ktoré sa pod-
porujú sú dobré a prospešné. Rozdelenie do 
pólov rastu považuje za nezmysel a  je rada, 
že cez MAS Vršatec je možné tieto rozdiely 
aspoň čiastočne vymazať. Budúcnosť vidí 
predovšetkým v II. fáze podpory obcí, zvýšení 
cestovného ruchu a výraznej propagácii 
tradičných výrobkov.

Ivona Bednáriková nastúpila do MAS Vršatec 
dňa 1.7.2011 na pozíciu účtovník. Okrem 
evidencie účtovných dokladov má na sta-
rosti aj mzdy a personalistiku zamestnancov 
kancelárie MAS Vršatec. Po skončení Gym-

názia Ľudovíta Štúra v Trenčíne vyštudovala 
Univerzitu Tomáša Baťu v Zlíne - Fakultu 
managementu a ekonomiky, odbor Manage-
ment a marketing. Rozpráva po nemecky, z 
angličtiny ovláda základy. Medzi jej záujmy patrí 
verejné dianie, historická literatúra, cestovanie 
a príroda. Na MAS-ke oceňuje príjemný kolek-
tív s podobným zmýšľaním, nápadmi a cieľmi, 
dobrú a úzku spoluprácu s členmi združenia 
a predovšetkým samotnú ideu vzniku a pôso-
benia MAS Vršatec. Dúfa, že hlavné priority 
MAS Vršatec ako sú zlepšenie štandardu života 
obyvateľov územia MAS, zatraktívnenie ho pre 
návštevníkov budú naplnené aj vďaka väčšej 
angažovanosti a aktívnemu prístupu zaintere- 
sovaných strán.

 
Vladimír Petrovič do MAS Vršatec nastúpil 
na pozíciu administratívneho pracovníka vo 
februári 2011. Po absolvovaní  Vysokej vo-
jenskej školy, strojníckeho zamerania a nad-
stavbového postgraduálneho štúdia  so za- 
meraním na Výchovu a vzdelávanie dospelých 
pôsobil na rôznych stupňoch velenia a ria-   
denia armády SR. Aktívne ovláda ruský jazyk 
a maďarský jazyk. Má certifikáty z rôznych  
manažérskych kurzov. Po presťahovaní sa na 
vidiek do obce Horná Súča  bol zvolený za 
poslanca obecného zastupiteľstva. Tu pôsobil 
v obecnej rade a niekoľkých komisiách, kde ho 
najviac zaujímala práca v komisií Životného 
prostredia. A práve táto činnosť  ho kontak-
tovala s aktivitami v oblasti skvalitňovania 
života ľudí na vidieku formou činností  a vy-
tvárania Miestnych akčných skupín. Od prvej 
chvíle  sa zúčastňoval pri jej tvorbe. Na tejto 
myšlienke vytvorenia MAS ho zaujala najmä 
tá skutočnosť, že občania daného územia  si 
môžu zadefinovať potreby ku skvalitneniu 
svojho životného prostredia a ďalších priorít, 
že finančné prostriedky k realizovaniu pro-
jektov budú bližšie a reálnejšie, jednoducho 
princíp zdola – nahor.  Tieto činnosti považuje 
za konečne niečo nové. Medzi jeho záľuby 
patrí predovšetkým rodina, čítanie, šport 
a záhradka. Má pozitívny vzťah k prírode, 

životnému prostrediu a okoliu, v ktorom žije a 
rád pomáha svojim spoluobčanom. Spokojný 
je predovšetkým s tým, že pracuje v kolektíve 
mladých ľudí, ktorí majú záujem o proces zme-
ny a vytváranie nového.

Ľuboslava Sokolová nastúpila do MAS 
Vršatec v novembri 2011 ako administratív-
na pracovníčka. Po absolvovaní Gymnázia 
Ľudovíta Štúra v Trenčíne vyštudovala odbor 
Verejná správa a regionálny rozvoj na Fakulte 
sociálno-ekonomických vzťahov TnUAD. Po-
pri štúdiu na vysokej škole úspešne ukončila 
doplňujúce pedagogické štúdium. Ovláda an-
glický a francúzsky jazyk. K jej záujmom patrí 
príroda, turistika, knihy a umenie, veľmi rada 
športuje. Prácu v MAS Vršatec považuje za 
obohacujúcu a kreatívnu. Má pozitívny vzťah 
k vidieku a chce sa podieľať na jeho rozvoji, 
zachovaní v pôvodnom, „čistom“ stave a jeho 
zveľaďovaní. Dúfa, že projekty vytvorené 
členskými obcami a súkromným sektorom 
budú úspešne zrealizované, prinesú osoh 
každému, občanom aj turistom a odzrkadlia sa 
na spokojnom a pohodlnom živote v obci a na 
vidieku. Budúcnosť MASky vidí v úspešnom 
vedení zo strany predsedu a v mladom, praco-
vitom kolektíve, ktorý disponuje vynikajúcimi 
nápadmi, spoločnými ideami a cieľmi.

Manažér
Petra Šupáková

Účtovník
Bc. Ivona Bednáriková

Administratívny pracovník
Ing. Vladimír Petrovič

Administratívna pracovníčka
Ing. Ľuboslava Sokolová
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Vyhlásenie a ukončenie výziev 6 až 9.
Výzvy 6 a 7 

Výzvy 6 a 7 boli vyhlásené 01.06.2011 a 
ukončené 19.08.2011. Jednalo sa o výzvy vy- 
hlásené v rámci opatrenia číslo 3.3 Vzdelá-
vanie a informovanie, ktoré bolo zamerané na 
súkromný sektor – teda občianske združenia, 
neziskové organizácie a pod.
V rámci výzvy 6, kde je alokovaných 30 000€, 
nebol prijatý žiaden projekt. Bolo to aj z toho 
dôvodu, že do tohto opatrenia sa mohli zapojiť 

len koneční prijímatelia, ktorí mali akredito-
vaný predmet činnosti Ministerstvom školstva. 
Takýto žiadatelia, sa bohužiaľ na našom území 
nenašli. Výzva je však vyhlásená opätovne a je 
možnosť sa do nej zapojiť. 
Naopak, v rámci výzvy 7 sme prijali 4 projekty. 
Alokovaná suma na toto opatrenie bola 35 000 €.
Podporované činnosti výzvy 7 boli defino-
vané ako: „všetky formy ďalšieho vzdeláva-
nia, ktorých zameranie je v súlade s cieľom 
zvýšenia životnej úrovne na vidieku a rozvoja 

cestovného ruchu“. Formy činností mohli byť 
teda krátkodobé kurzy, školenia, tréningy, 
konferencie, semináre, televízne a rozhlasové 
kampane, výmenné stáže, publikácie, webové 
portály a iné. MAS Vršatec uprednostňovala 
kombinácie týchto foriem a bodové ohod-
notenie sa odvíjalo aj v závislosti od tohto kri-
téria.
Alokovaná suma na jeden projekt sa pohy-
bovala v rozmedzí minimálne 3 000 a ma- 
ximálne 10 000€.

Konečný prijímateľ Názov projektu Požadovaná výška NFP /€/
AGROEDUKA Cestovný ruch 10 000,00

AGROEDUKA Systém značenia regionálnych produktov na 
Vršatci 10 000,00

Mikroregión Ilava
Zlepšenie kvality života obyvateľov  MAS 
Vršatec podporou rozvoja ľudského poten-
ciálu

6 944,00

ŠK 98 Poradenstvo v oblasti celoživotného vzdeláva-
nia – učiť sa, učiť sa, učiť sa 5 750,00

Výzvy 8 a 9.

Výzvy 8 a 9 boli vyhlásené od 20.06.2011 – 
12.09.2011 v rámci opatrenia 3.2.A a 3.2.B – 
podpora cestovného ruchu. 

Opatrenie 3.2.A nebolo zatiaľ úspešné, nebol 
predložený žiaden projekt. Podporené činnosti 
boli zamerané na podnikateľov fyzické osoby 
podnikajúce v oblasti vidieckeho cestovného 

ruchu a medzi oprávnené činnosti boli za-
radené rekonštrukcie nízkokapacitných uby-
tovaní, starých rodinných domov, relaxačných 
a doplnkových zariadení a pod. Opatrenie má 
za cieľ napomôcť malým alebo začínajúcim 
podnikateľom zvýšiť ubytovacie kapacity v 
rámci územia. 

Opatrenie 3.2.B bolo zamerané na propagáciu 
vidieckeho cestovného ruchu. Konečný 
prijímateľ bol vyšpecifikovaný ako občianske 

združenie združujúce subjekty podnikajúce 
v oblasti cestovného ruchu. Túto podmienku 
sa podarilo dodržať len jednému konečnému 
prijímateľovi. Podporované činnosti zahŕňali 
marketing služieb cestovného ruchu vo forme 
propagačných materiálov, výstav a iných ak-
tivít.

Minimálna hranica finančného príspevku bola 
1 500€ a maximálna hranica 40 000€.

Konečný prijímateľ Názov projektu Požadovaná výška NFP /€/

MASIV, o.z. Propagácia združenia MASIV 39 990,00

K týmto projektom zasadala výberová komisia 
dňa 12.10.2011 na obecnom úrade v Hornej 
Súči. Výberová komisia bola predtým riadne 
vyškolená. Všetkých 5 podaných projektov 
bolo odporučených v požadovanej výške. 
Následne výbor MAS Vršatec odobril proces 
výberovej komisie a projekty schválil. Odvtedy 
sú projekty na riadiacom orgáne – Pôdohos-
podárskej platobnej agentúre, kde čakáme na 
ich vyhodnotenie.

Spracovala Petra Šupáková

zasadnutie výberovej komisie I.
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Prehľad alokovaných prostriedkov 
v roku 2010 a 2011 /eur/ podľa obcí

Obec Výzva 1 Výzva 4 Výzva 5 Spolu
Bohunice -

Bolešov 44 213,00 26 231,20 70 444,20
Borčice 94 850,07 94 850,07
Červený Kameň 74 550,25 74 550,25
Dolná Súča 63 810,98 63 810,98
Dulov 48 939,39 50 566,27 99 505,66
Horná Súča 71 922,10 71 922,10
Horné Srnie 71 246,91 71 246,91
Hrabovka 14 274,36 14 274,36
Ilava 65 393,24 65 393,24
Kameničany 89 689,63 89 689,63
Krivoklát -
Mikušovce 40 939,91 40 939,91
Nemšová 71 574,63 71 574,63
Pruské 80 134,48 80 134,48
Sedmerovec 72 758,94 72 758,94
Skalka nad Váhom 62 827,84 62 827,84
Slavnica 74 664,24 74 664,24
Tuchyňa 82 925,07 82 925,07
Vršatské Podhradie -

SPOLU 1 201 512,31

MAS Vršatec do dnešného dňa prijala spolu 
27 Žiadostí o nenávratný finančný príspe-
vok. Všetky tieto projekty sú na úrovni MAS 
schválené a čakáme na podpis zmlúv s PPA.

Spracovala Petra Šupáková

Obec Kameničany sa zapojila do celosloven-
skej súťaže Strom roka, kde od začiatku 500 
ročná Lipa malolistá patrila k výrazným fa-
voritom. Súťaž organizovala nadácia EKOPO-
LIS. Cieľom súťaže bolo upozorniť na krásu 
a hodnotu stromov a vzbudiť záujem ľudí o 
životné prostredie.
Hlavným partnerom súťaže bola Nadá-
cia Slovenskej sporiteľne. Súťaž ďalej pod-
porili ISA Slovensko (Medzinárodná arbo-
ristická spoločnosť), spoločnosť  A.B.I.E.S., 
Vydavateľstvo Dajama a Kníhkupectvo Art-
forum. Svoj obľúbený strom mohli do an-
kety prihlásiť jednotlivci, mestá a obce, školy, 
firmy alebo iné organizácie.  Do dňa uzávier-
ky obdržali 91 nominácií stromov z celého 
Slovenska. Komisia z nich vybrala 12 stro-
mov, ktoré postúpili do finále kde im mohla 
verejnosť posielať svoje hlasy.
Finalisti ankety boli zverejnení 7. júla 2011, 
kedy sa začalo aj verejné hlasovanie o víťaza 

Krásny úspech Lipy z Kameničian
ankety na festivale Pohoda v Trenčíne. Hlaso-
vanie trvalo do 30 . septembra 2011. Anketa 
Strom roka 2011 nadväzuje na tradíciu tejto 
súťaže, ktorej vyhlasovateľmi boli v rokoch 
(2003 - 2006)  REC Slovensko, MV SZOPK a 
ISA Slovensko (International Society of Arbo-
riculture). 
Napokon sa teda lipe malolistej v 
Kameničanoch po darilo získať krásne druhé 
miesto. Pánovi starostovi a najmä obci gratu-
lujeme!

Údaje o strome: vek: 500 r., výška: 27 m,  ob-
vod: 550 cm

Starosta Kameničian
Igor Daško
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Opatrenie 3.4.2 – rekonštrukcia verejných 
priestranstiev a parkov

V auguste 2011 sme slávnostne podpísali zmluvy 
s PPA na podané žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok v rámci Výzvy 1 – Rekonštrukcia 
verejných priestranstiev a parkov. S hrdosťou 
môžeme vyhlásiť, že nám boli schválené všetky 
projekty, spolu vo výške 305 194,72€. Rea- 
lizáciu sa do dnešného dňa podarilo úspešne 
ukončiť obci Bolešov a čoskoro sa kolaudácie 
dočkáme aj v obci Dulov.

Obec Bolešov 
Náš prvý „hotový“ projekt
Názov: Rekonštrukcia verejných priestran-
stiev v obci Bolešov

Výška dotácie Výška 
spolufinancovania

44 213,00 €   2 210,65 €

Projekt obce Bolešov bol rozdelený na dve 
časti – verejné priestranstvo pred obecným 
úradom a verejné priestranstvo pri vstupe na 
starý cintorín.

1. Rekonštrukcia oddychovej zóny.
Jedná  sa o rekonštrukciu verejného priestran-
stva, o zónu tvorenú trávnatou plochou, ktorá 

MAS Vršatec úspešne ukončila 
Výzvu 1 – Máme prvých 5 zmlúv!

sa nachádza takmer priamo v strede obce, pri 
obecnom úrade. 

Popis rekonštrukcie:
V tejto časti obce je chodník iba na jed- 
nej strane, a to na opačnej strane ako je 
rekonštruovaná oddychová zóna. Preto sa na 
strane priestranstva vybudoval chodník šírky 
2,25m v celej dĺžke úpravy uvedeného priesto-
ru. Chodník sa vybudoval aj pred obytným 
domom stojacim hneď vedľa. Parkovisko sa 
vybudovalo za chodníkom s tým, že príjazdová 
komunikácia k parkovacím státiam je jedno 
smerná. Do plochy sa vchádza zo strany od 
obecného úradu, a vychádza v mieste križovatky 
ulice Hlavnej a ulice K Váhu. 
Parkovacie státia sú šikmé a vytvorené pre 

malé, stredné a veľké osobné automobily. 
Vyznačili sa čiarami zo zámkovej dlažby 
oranžovej farby.
Pri výjazde z parkoviska sa vybudovala spevnená 
plocha pre umiestnenie troch kusov kontajnerov 
pre triedený odpad.
Medzi príjazdovou komunikáciou k parko-
visku a Piechovským potokom je trávnik. 
Chodník a účelová spevnená plocha je aj medzi 
trávnikom a jestvujúcim oplotením susedného 
rodinného domu.
Spevnená plocha, chodníky aj parkovisko s 
príjazdovou komunikáciou sa vybudovali z 
betónovej zámkovej dlažby. Chodníky sú od 
parkoviska a príjazdovej komunikácie oddelené 
cestnými obrubníkmi. V miestach prechodu 
chodníkov cez príjazdovú komunikáciu sa vyt-
voril priestor pre bezbariérovú úpravu. 

Od Piechovského potoka sa priestor oddycho-
vej zóny oddelil oplotením z poplastovaného 
pletiva.
Vybavenie trávnatej plochy tvorí jedna 
hojdačka na pružine a jedna hojdačka typu 
Vážka, drevené lavice so stolom, odpadkový 
kôš a tabuľa s pravidlami k týmto hracím 
prvkom.
Vybavenie spevnenej účelovej plochy tvorí 
zastrešené posedenie s odpadkovým košom.
Projekt svojim charakterom zapadá do celko-
vého obrazu obce a pri jeho tvorení sa snažilo 
dbať nie len na účelovosť a potrebu využitia 
stavby ale aj na určitý estetický ráz. Objekt je 
verejnosti prístupný už od roku 2011, ale jeho 
využívanie naplno je naplánované na marec 
2012.

Pani starostka Kandalikova 
z Dulova podpisuje zmluvu

Pohľad na verejné priestranstvo PRED 
rekonštrukciou

Pohľad na verejné priestranstvo PO 
rekonštrukcii

Pohľad na verejné priestranstvo PO 
rekonštrukcii

Pohľad na verejné priestranstvo PRED 
rekonštrukciou
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Druhá časť projektu obce Bolešov – Oáza pokoja

2. Oáza pokoja
Územie sa nachádza v katastri obce Bolešov 
ako verejný priestor v časti nevužitej 
plochy starého obecného cintorína. Ide o 
rekonštrukciu verejného priestranstva.

Popis rekonštrukcie:
Predmetom úpravy bola úprava plôch a 
priľahlých častí a vydláždenie priestoru 
betónovou dlažbou pred centrálneym krížom 
pri vstupe s patričnými podkladnými vrstva-
mi. Spevnená plocha sa olemovala záhradnými 

obrubníkmi.
Existujúci betónový kríž, ktorý dosiahol už úc-
tyhodný vek, je značne poškodený. Tento stav 
neumožňuje jeho obnovu, nakoľko štruktúra 
betónu je v stave postupného rozpadáva-
nia. Náklady na obnovu by boli vyššie ako 
vytvoriť novú konštrukciu kríža podobného 
materiálu. Preto sa rekonštrukcia samotného 
kríža nezahrnula do rekonštrukcie verejných 
priestranstiev.

Takisto pôvodný plot bol v dezolátnom stave, 

preto sa nahradil novým. Toto nové oplotenie 
sa zhotovilo z prefarbikovaných plotových 
dielcov.
Vstup ku krížu sa vydlaždil zámkovou dlažbou 
šedej farby. Okolo tejto vydlaždenej plochy sa 
osadili lavičky aj kôš. Pôvodné stromy a kry 
sa odstránili. Priestor ostal trvalo otvorený 
občanom aj návštevníkom obce. Tvorí príjem-
nú oddychovú plochu pri prechádzkach alebo 
návšteve cintorína.

Dovoľujeme si vás 
srdečne pozvať do 
Levoče,  kráľovského 
historického mestečka, 
ktoré sa rozprestiera na 
severovýchode Sloven-
ska, a ktoré je známe 

vo svete ako významná lokalita svetového 
kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. V 
dňoch 29. – 31. mája 2012 sa tu totiž uskutoční 
LeaderFEST 2012 - medzinárodná udalosť s 
nádychom vidieckeho čara.

Ide už o 3. ročník stretnutia zástupcov miest-
nych akčných skupín a ďalších aktérov rozvoja 
vidieka, pracujúcich metódou Leader. Kon-
ferencia nadväzuje na predošlé dva ročníky, 
ktoré sa konali v Českej Republike v rokoch 
2009 v Hradci nad Moravicí s účasťou 8 eu-
rópskych krajín, a v roku 2011 v Štramberku, 
kde hostili až 12 krajín Európy, pričom aktivita 
naberá putovný charakter.
Za MAS Vršatec vystúpia na LeaderFESTE HS 
Mladík z Hornej Súče a FS Senior Vršatec z 
Dubnice nad Váhom. 

LeaderFEST 2012

Pohľad na verejné priestranstvo PRED 
rekonštrukciou

Pohľad na verejné priestranstvo PRED 
rekonštrukciou

Pohľad na verejné priestranstvo PO 
rekonštrukcii

Pohľad na verejné priestranstvo PO 
rekonštrukcii

HS Mladík
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Aktivity MAS Vršatec 
I. Worskhop v Bruseli
Na konci septembra MAS Vršatec sme boli 
pozvaní na zahraničnú exkurziu  od zástupcov 
Belgickej MAS DeWesthoek, ktorá sa nachádza 
len 20 minút cesty autom od hlavného mesta 
Belgicka, Bruselu. Pozvanie sme prijali a keďže 

bol záujem zo strany našich členov naozaj vy-
soký, počet účastníkov sa vyšplhal až na číslo 
12. Po pricestovaní sme sa ubytovali priamo v 
Bruseli a mesto nás doslova očarilo.
Prvý deň sa niesol v znamení návštevy 
DeWesthoek. Privítala nás Melanie Blewett, 
zástupkyňa z Contact Pointu a Winnie Bruy-
nooghe. Ten sa stal našim sprievodcom počas 
celého workshopu. 
Vo Westhoek nám odprezentovali dané územie 
a nasledovala voľná diskusia. Samozrejme, naši  
členovia boli zvedaví na fungovanie samospráv 
v Belgicku a proces projektových podpôr. Sys-
tém v Belgicku funguje inak ako na Slovensku, 
takisto MASky. Nie sú financované len z jed-
ného LEADER opatrenia, ale zlievajú takmer 
všetky opatrenia Osi 1, 2 aj 3. To znamená, že 

majú omnoho väčší potenciál zvýšiť rozvoj 
územia. Tomu priamo úmerný je následne ka-
pitál na tieto zmeny, ktorý je oveľa vyšší ako na 
Slovensku.
Ochutnali sme tradičnú domácu kuchyňu, 
a na druhý deň sme sa zastavili aj v múzeu 
čokolády. Čokoládové bonbóny robili priamo 
pred našimi očami a ušlo sa nám zopár na 
malú ochutnávku. 
Naše putovanie sa však zameriavalo hlavne na 
úspešné projekty. 
DeWesthoek sa podarilo zmobilizovať 
obyvateľov najmenšej obce v rámci jej pôsob-
nosti, kde si oni sami cez minimálne finančné 
príspevky dokázali zrekonštruovať celé námes-

tie aj s autobusovou zastávkou. Tento projekt 
bol ohodnotený ako projekt roka vzhľadom k 
účasti vlastnej neplatenej pracovnej sily.
Najväčší projekt, aký sme videli, bolo 10-ročné 
zosieťovanie cyklotrás a vytvorenie turistic- 

kého infocentra. Jednotlivé cyklotrasy boli 
pospájané do styčných bodov a tak si mohol 
každý cyklista v podstate vybrať svoju vlastnú 
trasu a nemusel byť fixovaný na vopred sta- 
novenú dráhu. Samozrejme, elektronický aj 
printový sprievodca obsahoval údaje o dĺžke 
konkrétnej trasy, prevýšenie, povrch asfaltu 
alebo spevnenej plochy a pod. 
Ďalej nás veľmi zaujal projekt detského ihris-
ka. V rámci centra voľného času obec využila 
voľnú plochu a pokúsili sa o detské ihrisko 
džungľového dizajnu. Znamenalo to, že 
charakter ihriska pozostával výlučne z druhot-
ných a prírodných materiálov a jednotlivé 
prvky pôsobili akoby nepravidelne. Ale cel- 

kový dojem bol výborný. Namiesto detských 
lavičiek vytvorili koloseum, namiesto preliezok 
postavili most cez uzučký kanál, tunel pre deti 
nebol prekrytý umelou hmotou, ale rastli-
nami a lianami. Jednalo sa o najnápaditejší a 
najlacnejší projekt tejto kategórie zo všetkých.
Naopak finančne náročný projekt, ktorý sa 
takisto ako cyklotrasy realizoval na etapy, 
bol elektronický historický a turistický 
sprievodca. Fungoval tak, že do zeme boli 
zapustené značky smeru cesty po území a pri 
každej významnejšej pamiatke stál elektro- 
nický stĺp s hovoreným aj písaným slovom a 
odkazom k ďalšiemu stanovišťu.   
Páčilo sa nám, že na maximum dokázali 

využiť nie až tak veľký potenciál. DeWesthoek 
„predáva“ a propaguje veci, ktoré sú pre nás 
viac samozrejmé ako výnimočné, napríklad 
300 ročné stromy alebo vzácne odrody rastlín. 
Takisto historické pamiatky, často krát len s 

niekoľkoročnou históriou prezentujú takmer 
ako archeologický nález.  
V rámci voľného času nás vzali aj na dva výlety. 
Jeden sme absolvovali v Antverpách a druhý 
v DeHann – prímorskom mestečku blízko 
Bruselu.
Posledný deň nás Melanie privítala v Con-
tact Pointe – styčnom centre pre nadnárodnú 
spoluprácu v Bruseli. Mali sme tú česť stretnúť 
sa priamo s tvorcami programu Leader, 
Francúzom Jean-Michellom Courradeom a 
Američanom Adrianom Nealom. V rámci di 
-skusie a prezentácie sme podiskutovali o tom, 
ako sa Leader implementuje na Slovensku a 
kde vidíme jeho pozitíva a negatíva. Z niek-

torých údajov boli nepríjemne prekvapení, iné 
ocenili. 
Nás najviac potešila vízia Jeana-Michella k 
budúcnosti Leadra – kde by mal každý členský 
štát pokryť 100% územia, výška financova-
nia by sa mala zvýšiť a financovať by sa mali 
MASky na regionálnej úrovni, nie štátnej, ako 
je tomu doteraz.
Náš pobyt bol krátky, ale čas sme využili na 
maximum. Ďakujeme aj Melanie, aj Petrovi a 
Winniemu za ich neuveriteľnú starostlivosť a 
opateru o našu skupinku. My sme sa oboha-
tili o nové nápady, inšpirácie a oni dúfam, radi 
navštívia naše malé, ale krásne územie pod 
Vršatcom.

Projekty z LAG DeWesthoek

Pred Európskym parlamentom

V Contact Pointe

Spracovala Petra Šupáková

Návšteva v slovenskej pobočke TSK

Detské ihrisko z LAG DeWesthoek
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II. Postrehy z exkurzie – Slovinský vidiek 
Na základe Plánu činností Regionálneho 
pracoviska NSRV pre Trenčiansky kraj sa v 
dňoch 27.-29.09.2011  uskutočnila aktivi-
ta – zahraničná exkurzia Slovinský vidiek. 
Hlavnými témami exkurzie bol prístup Leader 
v Slovinsku, prezentácia činnosti vybraných 
miestnych akčných skupín, kúpeľníctvo – spo-
lupráca na území miestnych akčných skupín, 

vidiecky cestovný ruch a regionálne značky 
a produkty. Odborná zahraničná exkurzia 
bola určená pre členov a zástupcov miestnych  
akčných  skupín, obcí, poľnohospodárskych 
a potravinárskych subjektov. Zahraničnej 
exkurzie sa zúčastnili aj členovia MAS Vršatec 
v počte 6 osôb.
Zraz účastníkov zahraničnej exkurzie bol 
v priestoroch Regionálneho pracoviska 
NSRV pre Trenčiansky kraj v Trenčíne, dňa 
27.09.2011 v ranných hodinách. Po krát-
kom privítaní regionálnym koordinátorom 
sme sa presunuli autobusom cez Rakúsko 
do Slovinska. Miestom našej prvej zastávky 
bola  návšteva obce Dobrna, kde nás privítal  
starosta obce Ing.Martin Brecl. Tu sme  sa 
dozvedeli informácie o obci, jej pamiatkach 
a zaujímavostiach  v blízkom okolí. V rámci 

programu nasledovala prezentácia miestnych 
kúpeľov, prezentácia Miestnej akčnej skupiny 
Od Pohorja do Bohorja. Predstavili nám  svoje 
územie, realizované projekty, uplatňovanie 
princípu Leader v Slovinsku, ďalej predstave- 
nie značky „Flavours of Rogla“. Zároveň  pred-
stavili realizovanie princípu Leader jednotlivé 
MAS zo Slovenska . Za našu MAS Vršatec 
prezentoval princípy realizovania Leader Ing. 
Vladimír Petrovič z kancelárie MAS Vršatec. 
Po prezentácií sme sa presunuli turistickým 
vláčikom na prehliadku zrealizovaného pro-
jektu LEADER: „Lesná cestička Dobrna“. Od 
lesnej cestičky  viedla naša cesta do  areálu 

kúpeľov, kde nás oboznámili s ich históriou a 
prehliadli sme si v nich zaujímavé objekty a 
priestory. Po prehliadke kúpeľov a miestneho 
múzea s viac ako15000 vidieckymi exponátmi  
sme sa ubytovali v kúpeľnom Hoteli Park a 
pokračovali neformálnym stretnutím.  
Druhý deň odbornej exkurzie (28.09.2011) 
bol zameraný hlavne na návštevu územia 

MAS Od Pohorja do Bohorja a zrealizo-
vaných projektov LEADER. Po prenocovaní 
v hoteli sme sa presunuli do  obce Dobje a 
tu sme absolvovali prehliadku tradičných vi-
dieckych domov a ochutnávku miestnych 
produktov regiónu Kozjansko. Vidiecke domy 
slúžia nielen ako historické múzeá, ale slúžia 
aj ako turistická farma na ubytovanie na vi-
dieku, konajú sa tam mnohé aktivity, napr. 
týždeň tradičných remesiel a zvykov. V blízko-
sti domov sa nachádza aj chodník miestneho 
zbojníka Guzaja. Bol nám predstavený pro-
jekt výstavby objektu na chov včiel spojenej s 
využitím apiterapie. Ďalšou našou zástavkou 
bolo mestečko Šentjur, v ktorom sa  nachádza 
aj sídlo miestnej akčnej skupiny Od Pohorja 
do Bohorja. V jednom objekte sme si mohli 
prezrieť železničné múzeum a vo vinárskej 
pivnici pod múzeom vypočuť informácie o 
miestnom  vinohradníctve a vinárstve a spo-
lupráci medzi  múzeom a vinárstvom. Pro-
gram ďalej pokračoval návštevou modernej 
tržnice s miestnymi produktmi v obci Sloven-
ske Konjice. Obec prostredníctvom projektu 
vybudovala tržnicu, súčasne ju prevádzkuje a 
umožňuje regionálnym producentom prenajať 
si miesto, kde môžu predávať svoje produkty. 
Po presune do ďalšej kúpeľnej obce Zreče 
sme navštívili železničnú stanicu, ktorá bola 
zrekonštruovaná cez projekt LEADER. Aj 
keď v súčasnosti na trati nepremávajú vlaky 
a je z veľkej časti rozobraná, skupine aktivis-
tov sa darí udržiavať tradície, ktoré súviseli s 
prevádzkou tejto trate a dúfajú, že raz sa sem 
prevádzka vlakov vráti. Na záver dňa sme za-
vítali do prostredia kúpeľov Therme  Zreče.  Po 
ich krátkom predstavení manažérkou kúpeľov 
sme si prehliadli prostredie tohto kúpeľného 
mestečka, zaujímavé objekty a stavby a získali 
informácie o využití produktov vidieckeho 
turizmu pri spolupráci s kúpeľnými centrami. 
Po prehliadke nasledovalo ubytovanie v miest-
nom hoteli.
Tretí deň exkurzie (29.09.2011) bol zameraný na 

návštevu a prehliadku územia Miestnej akčnej 
skupiny MDD ( LAS Mislinjske in Dravske 
doline). Členovia MAS Vršatec s ostatnými  
účastníkmi exkurzie sa po prenocovaní v ho-
teli presunuli do oblasti Koroška do mesta 
Slovenj Gradec, kde sa uskutočnila prezentcia 
činnosti miestnej akčnej skupiny. Prezentá-
cia sa uskutočnila v priestoroch predajného 

miesta vidieckych produktov z územia, ktorú 
zároveň prevádzkuje miestna akčná skupina.  
Na mieste nás privítala riaditeľka miestnej 
akčnej skupiny MDD pani Marija Praznik. 
Vo svojej prezentácii predstavila územie, na 
ktorom sa miestna akčná skupina rozprestiera 
(zahŕňa územie 8 obcí), členskú štruktúru, 
hlavné ciele, ktoré chcú implementáciou svo-
jej stratégie dosiahnuť zrealizované a pláno-
vané projekty. Všetky realizované projekty 
sú zamerané na jednu zo 4 hlavných oblastí:   
vzdelávanie a budovanie zručností, marketing 
vidieckych produktov, turizmus a tradičná 
architektúra miestnych objektov. Jedným z 
úspešne realizovaných projektov bol projekt 
zameraný na marketing a prevádzkovanie ob-
chodu s vidieckymi produktmi spolu s marke- 
tingom, ktorý zamestnáva 2 ľudí. Tento projekt 
je prevádzkovaný miestnou akčnou skupinou 
a bol vyhodnotený slovinským ministerstvom 
poľnohospodárstva, lesníctva a potravinárstva 
ako dobrý príklad praxe.
Posledným bodom programu bola návšteva 
turistickej farmy Klančnik v obci Dravograd. 
Po úvodnom  privítaní nám farmár predstavil 
aktivity, ktoré sú priamo späté s jeho farmou. 
Okrem toho, že hospodári na 100 hektároch 
poľnohospodárskej pôdy, chová hospodárske 
zvieratá na mlieko a mäso, chová taktiež 
lesnú zver (najmä jelene a muflóny). Vo svojej 
prevádzke živočíšnej výroby využíva v rámci 
minimalizácie ľudskej práce dojací robot. Svo-
jich návštevníkov vozí turistickým vláčikom na 
krátke výlety do okolia.  Na farme produkujú 
tradičné špeciality – domáce salámy a jablkový 
mušt, ktoré si návštevníci spolu s ďalšími 
miestnymi produktmi od výrobcov z okolia 
môžu na mieste zakúpiť.
V podvečerných hodinách sme sa vrátili do 
Trenčína, čím sa odborná zahraničná exkurzia 
ukončila. Podľa vyjadrení účastníkov exkurzie 
z MAS Vršatec  zahraničná exkurzia „Slovin-
ský vidiek“ ich očakávania  naplnila. Teraz 
ostáva čas na postupné premyslenie opatrení 
k uvádzaniu niektorých poznatkov do praxe, 
podľa konkrétnych možností  každého z nás 
na svojom úseku.

Delegácia v Slovinsku

Ing. Petrovič, Ing. Švajda a 
Jozef Mrázik v Slovinsku

Slovinsko

Spracoval Ing. Vladimír Petrovič
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Tradičná pekáreň s.r.o. 

Tradičná pekáreň je spoločnosť s ručením 
obmedzeným, ktorá sa zaoberá výrobou a 
predajom tradičných pekárenských výrobkov. 
Samotný názov spoločnosti hovorí o tom, že 
dbajú na tradíciu tohto remesla, snažia sa 
zachovať tradičný štýl výroby pekárenských 
produktov. Sídlo a prevádzka sa nachádza 
v obci Horná Súča. Prevádzka v obci pozo- 
stáva z výrobných priestorov, kde sa vyrábajú 
pekárenské výrobky, ďalej zo sociálnych a ad-
ministratívnych priestorov. Vedľa prevádzky 

pekárne sa nachádza aj prevádzka maloob-
chodnej predajne. Na začiatku činnosti bolo 
zamestnaných v prevádzke pekárne a v 3 ma-
loobchodných predajniach 11 pracovníkov. 
Postupne sa táto maloobchodná sieť rozšírila 
na súčasný stav 9 maloobchodných predajní 
a 1 predajný stánok. Sortiment výrobkov tvo-
ria výrobky z tzv. chlebových ciest, 5 druhov 
chleba, rôzne druhy rožkov a slaného pečiva, 
sladké pečivo a viac druhov jemného pečiva. 
V súčasnosti zamestnáva Tradičná pekáreň, 
s.r.o. 65 zamestnancov, ďalších 25 pracov-
ných miest je doplňované pracovníkmi na 
dohodu o pracovnej činnosti. Skupinu stálych 
zamestnancov tvoria pomocné sily v pekárni, 
pomocné sily údržby a pomocný personál 
v predajniach, stavebná skupina, pracovníci 
zodpovední za prípravu ciest, vedúci pekári, 
predavačky v predajniach, vedúce predajní, 

šoféri, údržbári, zástupkyne vedúcej a vedúca 
pekárne. Hlavnú činnosť spoločnosti tvorí v 
súčasnosti výroba vlastných výrobkov, ktoré 
sú vyrábané tradičným spôsobom s dôrazom 
na kvalitu, čerstvosť a ich dodanie v čase, ktorý 
je prispôsobený potrebám zákazníkov. Ďalšiu 
dôležitú činnosť spoločnosti tvorí maloob-
chodný predaj. 
Dôležitým cieľom firmy sú predovšetkým 
spokojní zákazníci, zároveň snaha o neus-
tále zvyšovanie  ich počtu. Samozrejme dbajú 
na včasný a spoľahlivý systém rozvozu svo-
jich výrobkov a taktiež im záleží na dodávke 
čerstvého pečiva niekoľkokrát denne do svojich 
predajní. Ďalšími prioritami, ktoré sa snažia 
dosahovať, je udržiavanie korektných vzťahov 
so svojimi dodávateľmi a odstraňovanie ne-
dostatkov spolupráce v systéme zásobovania, 
výroby a údržby.

V tomto čísle predstavujeme
Obec Bohunice

Základné údaje o obci
Samosprávny kraj: Trenčiansky
Okres: Ilava
IČO: 36115622
Počet obyvateľov: 766
Rozloha: 7036 ha

Prvá písomná zmienka: r. 1229

Na ceste z Bolešova do Pruského narazíte 
na malú obec Bohunice, ktorá celé stáročia 
patrila vršatskému panstvu a vyvíjala sa ako 
potočná dedina. Obyvatelia sa od nepamäti 
živili poľnohospodárstvom. Na návrší postavili 
v 19. storočí priestranný kaštieľ v neogotic- 
kom slohu. Patril rodine Mednyanských, ktorí 
majú pod záhradnou kaplnkou v priľahlom 
parku svoju hrobku. Neskôr kaštieľ odkúpila 
rodina Riznerová a v kaštieli často pobudla 
aj spisovateľka Ľudmila Podjavorinská, ktorá 

bola sestrou majiteľa kaštieľa. Po momentálne 
prebiehajúcej rozsiahlej rekonštrukcii bude 
kaštieľ sprístupnený verejnosti, pričom ho 
rozhodne odporúčame navštíviť, rovnako ako 
prírodnú pamiatku Babiná.
V obci Bohunice sa ústnym podaním sa zacho-
vala povesť o zabití draka, ktorého zabil bohu-
nický sedliak Mazán. Stalo sa to za čias, keď na 
miestach v blízkosti dnešnej hájenky Chrásko-
vá boli ešte zelené pasienky. Na týchto pasien-
koch pásol bohunický sedliak Mazán so svojim 
paholkom stádo dobytka svojmu zemepánovi. 
V jedno ráno poslal Mazán svojho paholka, 
aby priniesol vodu z neďalekého prameňa. 
Paholok vodu priniesol, ale tá bola zakalená. 
Keď sedliak videl zakalenú vodu, vyhrešil pa-
holka, vodu vylial a poslal ho znova po vodu. 
Keď sa paholok vrátil, priniesol vodu ešte 
kalnejšiu, sedliak sa veľmi nahneval, pohrozil 

paholkovi a pobral sa po vodu sám. Keď prišiel 
k prameňu, ktorý vyvieral z veľkej priehlbne 
vo svahu, videl, že v priehlbine sa trepe veľký 
jašter - drak. Sedliak nazlostený i preľaknutý, 
nečakal a niekoľkými údermi se- kerou usmrtil 
neznámeho tvora. Paholka poslal s odkazom k 
zemepánovi, aby mu oznámil čo sa stalo. Ze-
mepána priviezol kočiš na bričke a sedliak ho 
zaviedol k prameňu a ukázal mu zabitého dra-
ka. Zemepán pochválil odvážneho sedliaka a 
za odmenu mu dal celú hospodársku usadlosť 
- mazánsky dvor. Draka dal zemepán odviesť 
až do Budapešti, kde ho preparovali a doteraz 
ho vystavujú v budapeštianskom múzeu. Mies-
to, kde neznámeho tvora našli, sa volá doteraz 
Dračia studňa. V súčasnej dobe je však už celý 
mazánsky dvor prázdny.

Obec Bolešov
Základné údaje o obci
Samosprávny kraj: 
Trenčiansky
Okres: Ilava
IČO: 00317080
Počet obyvateľov: 1529
Rozloha: 1495 ha

Prvá písomná zmienka: r. 1331

Na jednej strane spojnica, na druhej strane 
čistota, síce nie rozľahlý, ale krásny, aj takto 
by sa dal charakterizovať Bolešov, obec s rozlo-
hou 1495 ha a s počtom obyvateľov 1529, 
obec, ktorú vám v nasledujúcich riadkoch 
priblížime.  Obec predstavuje vstupnú bránu 
do malebnej Bolešovskej doliny, návštevu 
ktorej by rozhodne nemal vynechať žiadny tu-
rista či cykloturista. Krásna príroda nachádza-
júca sa v objatí hôr má rozhodne čo ponúknuť. 
Zaujímavým je lesnícky náučný chodník, 
ktorý vedie z obce Bolešov do obce Krivoklát. 

Táto trasa je obľúbenou a vyhľadávanou 
najmä pre cykloturistov. Ponúka úžasný 
výhľad na Vršatské bradlá, má 18 zastávok a 
nájdete tu dostatočné množstvo informačných 
tabúľ. V doline určite neprehliadnete Gilianku, 
chatu, ktorá poskytuje ubytovacie a stravova-
cie služby. Starobylá povesť hovorí, že horár v 
piechovskej a bolešovskej doline na Plešivici 
mal dve dcéry. Jedna z nich sa volala Gilianka. 
Jedného dňa ju odvábili víly z domu a prijali 
medzi seba. Nikdy viac ju už nikto nevidel. 
Lúku, na ktorej víly tancovávali, nazvali ľudia 
Giliankou. V Bolešovskej doline sa nachádza 
taktiež prírodná pamiatka Dračia Studňa. 
Geologickým podkladom je bielokarpatský flyš, 
na ktorom Bolešovský potok uložil v priebehu 
niekoľkých tisícročí mohutné vrstvy vápen-
cového penovca.  Miestami hlavne v spodnej 
časti prechádza penovec do travertínu. Ide o 
časti prechádza penovec do travertínu. Ide o 
najmohutnejší a najrozsiahlejší penovcový út-

var Bielych Karpát.
Výhodná poloha a nádherná nedotknutá 
príroda predstavujú obrovský potenciál, 
ktorým obec disponuje. Dôkazom je fakt, že 
obec sa nachádza v blízkosti hranice chránenej 
krajinnej oblasti Biele Karpaty. Pri vstupe do 
obce vás rozhodne zaujme renesančný kaštieľ 
zo 17. storočia, ktorého fasáda je romanticky 
upravená a má neorenesančné a architekto- 
nické články. V obci sa nachádza rímskoka-
tolícky kostol sv. Ondreja postavený v roku 
1939. Zaujímavosťou obce je židovský cintorín, 
ktorý sa nachádza na lesnom svahu pri vstupe 
do spomínanej Bolešovskej doliny. Uprostred 
cintorína je umiestnená pamätná tabuľa s 
menami obetí holokaustu zo susedných obcí, 
pričom cintorín je udržiavaný a prístupný pre 
verejnosť.
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Prinášame Vám rozhovor so 
starostom obce  Bohunice 
Ing. Petrom Hajdúchom.

Aký je Váš vzťah k MAS 
Vršatec?
Môj vzťah k MAS Vršatec 
je veľmi pozitívny, páči 
sa mi myšlienka vytvoriť 
takýto typ združenia. Je 
výborné, že sa pokúša 
spojiť ľudí v regióne a nie-
len ich, ale taktiež vytvoriť 
fungujúci celok obcí, 
občanov, občianskych 
združení a podnikateľov.

Čo sa Vám na MASke nepáči?
Nie je nič, čo by sa mi nepáčilo, jediná 
nevýhoda je umiestnenie kancelárie MAS, 
keďže je geograficky na okraji regiónu. V 
dnešnej dobe, ale vzdialenosť často nehrá rolu. 
A ak niekto naozaj potrebuje niečo vybaviť fy-
zicky na mieste, vie sa bez problémov dostať i 
do Hornej Súče.

V čom vidíte najväčší potenciál MASky?
Veľkou výhodou MAS Vršatec je pekné 
prostredie Bielych Karpát, ktoré nie je príliš 
narušené priemyselnou činnosťou a tiež pod-
pora zachovania vidieckeho štýlu života v 

regióne MAS Vršatec. 

Čo by ste MASke odporučili?
Propagovať, propagovať, propagovať.

Ktorú z aktivít MASky považujete za 
najúspešnejšiu?
Za najväčší úspech by som považoval vznik 
MASky ako takej tzn. pretavenie skvelej 
myšlienky do skutočnosti. Veľmi sa mi páčila 
akcia „MAS Vršatec Očami detí“, pretože sa 
podarilo deti „prinútiť“, v dobrom zmysle 
slova, spoznávať a zamyslieť sa nad regiónom, 
v ktorom žijú. Myslím, že podobné aktivity 
sú veľmi dôležité i do budúcnosti, aby sme v 
deťoch a postupne i vo všetkých ľuďoch vy-
tvorili pocit hrdosti na tento región a s tým 
súvisiacu potrebu jeho ochrany a vzájomnej 

spolupráce.

V čom máme podľa Vás deficit?
Propagácia, určite treba čo najviac propagácie, 
pretože občania nevedia o MASke, a ak 
áno, tak len veľmi málo. Sám mám problém 
prezentovať svojim spoluobčanom činnosti 
a aktivity, ktoré pre nich obec robí a preto si 
viem živo predstaviť, aké je ťažké priblížiť 
občanom činnosti miestnej akčnej skupiny. 
Napr. odporučil by som MAS – kovský autobus 
alebo mikrobus s prezentáciou, ktorý by pre-
chádzal po regióne pri rôznych príležitostiach 
a takto propagoval MASku a jej činnosti. Ľudia 
ešte stále nevedia, že určité aktivity vytvára 
práve MAS Vršatec.

Ste spokojní s činnosťou a prácou kancelárie 
MAS Vršatec?
Áno, keď som potreboval čokoľvek vyriešiť, 
zamestnanci MASky vždy ochotne poradili prí-
padne, ak to bolo možné, priamo zabezpečili.

Cítite sa byť vždy o všetkom včas informo-
vaný zo strany MAS?
Áno, keďže zamestnanci MAS využívajú 
najnovšie výdobytky techniky, informácie sú 
vždy včas doručené prípadne priebežne aktu-
alizované. 

Ako dlho ste starostom obce?
1 rok.

Ste spokojný s fungovaním obce?
Myslím si, že v každom z nás je prirodzená 
nespokojnosť a potreba niečo zlepšovať a 
pretvárať k lepšiemu. Osobne som toho dôka-

zom, keď som šiel s týmto zámerom  do volieb 
a myslím si, že je stále čo zlepšovať. 

Aké sú Vaše najväčšie dosiahnuté úspechy v 
obci?
O úspechoch by som zatiaľ nehovoril, nakoľko 
som vo funkcii krátko a veľa projektov je ešte 
len rozpracovaných resp. sa pripravujú. Bolo 
potrebné doriešiť záležitosti z pohľadu admi- 
nistratívy, stanoviť pravidlá a zabezpečiť bežnú 
údržbu, na ktorú sa v predchádzajúcich obdo-
biach príliš nekládol dôraz. Za úspech by som 
možno považoval aktívnu účasť v činnostiach, 
ktoré organizuje združenie MAS Vršatec, a 
spoluprácu s MAS pri príprave projektov.

Aké sú vaše plány?
Plánov je veľmi veľa, len sa nedá všetko 
realizovať naraz tak, ako by si to veľa 
spoluobčanov predstavovalo, keďže sme ako 
obec obmedzení financiami, ľudskými zdro-
jmi i časom. Keď by som opomenul plány 
spoločenského a kultúrneho charakteru, tak 
momentálne je prioritou dokončiť rozpracov-
ané projekty, konkrétne rekonštrukciu kaštieľa 
a dokončenie vodovodu, ktoré sú mimoriadne 
náročné na financovanie. Popritom by som rád 
vybudoval chýbajúce chodníky a rekonštruoval 
detské ihriská. V strednodobom horizonte je 
to dobudovanie ciest a infraštruktúry, vybu-
dovanie centra obce a parku. Z dlhodobého 
pohľadu je to zabezpečenie odkanalizovania 
obce.

Aké miesta by ste odporučili návštevníkom 
či turistom?
Po rekonštrukcii kaštieľa, ktorá sa ukončí v 
priebehu roku 2012, by som jednoznačne 
odporučil turistom navštíviť kaštieľ s priľahlým 
parkom a v ňom sídliace Múzeum regiónu 
Bielych Karpát. Bude tam expozícia Ľudmily 
Podjavorinskej, ktorá tu pôsobila, a expozícia 

historických artefaktov obce a regiónu. Pre 
cykloturistov by som odporučil zaujímavú 
trasu Bohunice, Krivoklát, Vršatec, prípadne 
Bolešov. Pre turistov prechádzky po krásnej 
prírode a zvlášť dávam do pozornosti nádhernú 
prírodnú pamiatku Babiná s nadmorskou 
výškou 440 m n. m, kde možno v júni nájsť 
niektoré ohrozené druhy z čeľade orchideo-
vitých

 

Záhradná kaplnka Bohunice

Kaplnka sv. Cyrila a Metoda v 
Bouniciah

Kaštiel v Bohuniciach

Vypracovala Ing. Ľuboslava Sokolová
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Prinášame Vám rozhovor 
so starostom obce Bolešov 
Ing. Martinom Rácom

Aký je Váš vzťah k 
MAS Vršatec?
Som rád, že na našom 
území existuje takýto 
typ združenia, ktorého 
prioritou je rozvoj obcí. 
Môj vzťah k MAS by 
som označil za poz-

itívny. Vždy ma priťahoval vidiek a príroda, 
záleží mi na rozvoji obce Bolešov, na rozvoji 
celého regiónu, preto je pre mňa myšlienka 
hlavného cieľa MAS Vršatec veľmi sympatická. 

V čom vidíte najväčší potenciál MASky?
Potenciál vidím v ľuďoch, ich pracovito-
sti, krásnom území a prírode, ktorá má čo 
ponúknuť.

Čo sa Vám nepáči na MASke?
Zatiaľ nemám žiadne výhrady a taktiež si mys-
lím, že nie som v pozícii, aby som niečo kriti-
zoval. 

Ktorú z aktivít MASky považujete za 
najúspešnejšiu?
Aktivity, ktoré  MAS uskutočňuje, sú rôznoro-
dé a myslím si, že oslovia každého. Činnosti 
MAS sú na úrovni a plnohodnotné, preto si 
určite každý nájde svoje zaradenie v aktivitách 
MAS. Každá z aktivít pomôže inej skupine ľudí 
a človek by si v nej vždy mal nájsť to, čo potre-
buje. 

Ste spokojný s činnosťou a prácou kancelárie 
MAS Vršatec?
Áno. 

Cítite sa byť vždy o všetkom včas informo-
vaný zo strany MAS?
Samozrejme. V tomto smere nie je čo vytknúť 
kancelárii MAS, vždy si nájdem v mailovej 
schránke všetky potrebné správy a informácie.

Ako dlho ste starostom obce?
Jeden rok, pričom ide o moje prvé volebné obdobie.

Ste spokojný s fungovaním obce?
Vždy existujú určité časti, ktoré je možné 
vylepšovať, robiť ich rýchlejšie, precíznejšie 
a lepšie. Momentálne ma trápi vandalizmus, 
ktorý sa rozrástol v obci. Som sklamaný a 
smutný.

Čím je Vaša obec výnimočná? V čom vidíte 
jej potenciál?
Veľký potenciál vidím v ochotných a pra-
covitých ľuďoch, ktorý chcú svoje tradície a 
skúsenosti odovzdávať ďalším generáciám a 
aktívne sa podieľajú na činnostiach v obci. 
Som úprimne rád a samozrejme aj vďačný, že 
v obci takýchto ľudí mám. Ďalšou výhodou 
obce je krásne prostredie a územie, ktoré  je 
bohaté na prírodné zdroje. Prístup do obce je 
možný zo všetkých strán, takže obec disponuje 
aj technickým potenciálom, čo však niekedy 
možno považovať za nevýhodu.

Aké sú Vaše najväčšie dosiahnuté úspechy v 
obci?
Za úspech považujem prísun finančných pro- 
striedkov z národných zdrojov na dokončenie 
telocvične. Pri telocvični sa ukázalo, že 
Bolešovčanom záleží na jej dokončení a s 
nadšením sa pustili do práce. Veľa ľudí pomá- 
halo nezištne a vo svojom voľnom čase. Výrazný 
pokrok nastal v odpadovom hospodárstve. 
Podarilo sa zaviesť úspešný separovaný vre-
cový zber odpadov. Ľudia majú komfort, 
pretože sa môžu bezpečne a legálne zbavovať 
prebytočných vecí a správne separovať odpad. 
Chcel by som ešte pripomenúť, že vyseparo-
vaný odpad je lacnejší ako nevyseparovaný. V 
oblasti kultúry sa minulý rok zachovala tradí-
cia fašiangov. Zorganizovali sa Bolešovské 
hody. Vyhlásila sa súťaž fotografií, ktoré boli 
spracované do kalendára na rok 2012.

Ktoré projekty realizuje obec prostredníct-
vom MAS Vršatec?
Prostredníctvom miestnej akčnej skupiny 
bol úspešne zrealizovaný projekt Regenerácia 
verejných priestranstiev (Bolešovský cintorín, 
oddychová zóna oproti hasičskej zbrojnici). 
Ďalším projektom realizovaným cez MAS 
Vršatec je projekt Podlaha  obecnej telocvične, 
ktorý čaká na zazmluvnenie. 

Aké sú vaše plány?
Mojim cieľom je udržiavať poriadok a čistotu 
v obci, pracovať pre obec a pre dobro občanov. 
V budúcom roku chceme začať s vysporiada-
vaním majetku obce. Hlavným dôvodom je 
zjednotiť majetok, aby bolo možné žiadať o 
dotácie (dotácie sú vždy viazané na pozemky 
vo vlastníctve obce). Naďalej budem sledovať 

a zapájať sa do rôznych výziev a grantov, ktoré 
môžu pomôcť obci. Dúfame, že sa nám podarí 
dokúpiť novú komunálnu techniku pre obec. 
Plánujeme zrekonštruovať sociálne zariadenie 
v škôlke na prízemí. V riešení je odvodnenie 
cesty pri sv. Jánovi. Naďalej chceme poskytnúť 

občanom primeraný kultúrny život v obci a 
zlepšiť estetiku vonkajšieho priestoru (nové 
autobusové zastávky, mobiliár). Verím, že 
spoločnou prácou dokážeme zlepšiť vnímanie 
našej obce, vytvoriť kultúrne a estetické pro- 
stredie a cítiť sa tu „ako doma“. 

Aké miesta by ste odporučili návštevníkom 
či turistom?
Určite by som každému odporučil navštíviť 
Bolešovskú dolinu. Pre turistov a cykloturis-
tov dávam do pozornosti zaujímavý lesnícky 
náučný chodník Bolešov – Krivoklát. Na 
informačných tabuliach sa návštevníci môžu 
dozvedieť o miestnej faune a flóre, o prírod-
nom výtvore Dračia studňa, o význame práce 
lesníkov. Na trase náučného chodníka sa 
nachádza vyhliadková rozhľadňa, z ktorej je 
nádherný výhľad na majestátne Vršatské bralá. 
Celkovo môžu návštevníci sledovať úžasnú 
panorámu z Bielych Karpát, ktorá je častokrát 
vyhľadávaným námetom na umelecké foto-

grafie. 
Obom starostom veľmi pekne ďakujeme za 
rozhovor a prajeme im veľa úspechov pri 
zvyšovaní úrovne v ich krásnych obciach.

Jakub Cíbik 
Bolešov

Jakub Cíbik 
Ráno nad Bolešovom

Jakub Cíbik 
Kone pri obci Bolešov

Vypracovala Ing. Ľuboslava Sokolová
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Rozhovor s majiteľom 
Tradičnej pekárne 
Jaroslavom Zemanovičom

V ktorom roku ste začali vykonávať pekáren-
skú činnosť ?
Túto činnosť som začal vykonávať v máji roku 
2003 a zároveň vznikla aj Tradičná pekáreň 
Horná Súča.

Čo Vás viedlo k výrobe pekárenských 
produktov?
V Hornej Súči sa pekárenské produkty predtým 
nevyrábali a preto ma k založeniu Tradičnej 
pekárne viedol pocit, že tu chýba pekáreň.
Boli začiatky vzniku Tradičnej pekárne jedno-
duché, stretli ste sa s niečím nezvyčajným?
Keď sa teraz obzriem z časového hľadiska späť, 

začiatky mi ťažké neprídu. Boli síce náročné, 
ale všetky problémy, s ktorými sme sa stretli, 
sa nám podarilo viac či menej uspokojivo 
vyriešiť. Myslím si, že mám šťastie na ľudí.

Čo považujete za svoj najväčší úspech, načo 
ste najviac hrdý?
Za úspech pokladám to, že z myšlienky, ná-
padu vznikla, je a funguje spoločnosť, ktorá 
má nielen svoju tradíciu ale aj plány do budú- 
cnosti. Myslím, že úspechom sú naše výrobky, 
ktoré sú chuťovo odlišné a obľúbené u našich 
zákazníkov.

Ste majiteľom veľkej firmy, aké sú Vaše úlohy, 
v čom sa Vaše úlohy odlišujú od začiatkov?

V ničom, iba som starší. (Usmial sa, pozn.
redakcie)

Ste spokojní so svojimi zamestnancami?
Áno som spokojný.

Aké je portfólio Vašich výrobkov, ako často 
ho meníte, rozširujete?
Sortiment našich výrobkov sa mení 
niekoľkokrát ročne a v stálej ponuke máme 
približne 55 druhov výrobkov. 

Existuje produkt na ktorý ste obzvlášť hrdý?
Náš chlieb.

Aké sú Vaše plány?
Dokončiť momentálne prebiehajúcu rozsiahlu 
rekonštrukciu a po ukončení všetkých prác ju 
plnohodnotne využívať. Plánujem tiež rozšíriť 
našu obchodnú sieť o ďalšie vlastné predajne 
a obchodných partnerov, samozrejme taktiež 
chceme udržať a neustále zlepšovať chuť, 
kvalitu našich výrobkov a klásť väčší dôraz na 
starostlivosť o pracovníkov.

Podnikáte aj v inom odbore?
Čiastočne v stavebníctve. 
Čo by ste odporučili začínajúcim 
podnikateľom?
Aby nerobili také isté chyby ako ja. (Smiech, 
pozn. redakcie)

Čo očakávate od MAS Vršatec?
Komplexné riešenie regionálneho rozvoja, 
úpravu služieb pre občanov, revitalizáciu 
okolia, poskytovanie lepších služieb, uce-
lené a jasné informácie nielen pre obyvateľov 
žujúcich na území MAS Vršatec, ale aj pre 
návštevníkov a samozrejme podporu cieľa 
„mať čo ponúknuť“. 

Aký je Váš vzťah k MAS-ke?
Každá dobrá myšlienka, ktorá posunie náš 
pohľad správania a skutky správnym smerom 
je prínosom. K tomuto regiónu mám osobný 
vzťah a veľmi sa mi tu páči, preto aj môj vzťah 
k MAS je pozitívny.

Cítite sa byť vždy a  včas informovaný zo strany 
MAS?
Áno, vždy a včas.

Aké sú podľa Vás pozitíva a aké sú negatíva 
MAS-ky?
Pozitívom je fakt, že existuje a má snahu 
posunúť rozvoj a zlepšiť celkové vnímanie 
tohto územia. Všeobecne za negatívum 

považujem to, že ešte nevieme pracovať tak, 
ako budeme vedieť pracovať, organizovať a 
poskytovať trebárs o 5 rokov.

Pánovi Jaroslavovi Zemanovičovi, majiteľovi 
Tradičnej pekárne s.r.o., taktiež srdečne 
ďakujeme za rozhovor a ústretovosť pri tvorbe 
a spracovávaní ilustračného materiálu  a pra-
jeme mu veľa úspechov v jeho podnikateľských 
činnostiach.

Moravské koláče 
pripravené na pečenie

Chlieb 
pripravený na pečenie

Sladké pečivoSlané pečivo

Vypracovala Ing. Ľuboslava Sokolová
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Talian pokúšajúci sa o svetový rekord 
na území MAS Vršatec.
39 ročný Gianluca Ratta, rodený Talian s 
dlhšími prešedivenými vlasmi vyšiel z auta 
starostu z Bolešova, u ktorého bol v tom čase 
ubytovaný, v tejto neuveriteľnej zime v bielej 
bavlnenej košeli s krátkym rukávom a bielych 
krátkych nohaviciach. Sprevádzala ho husky 
sučka Shira. Prvá veta ktorú vyslovil bola, aby 
som si zložila slnečné okuliare, vraj nemá rád, 
keď nevidí ľuďom priamo do očí. Takto začala 
konverzácia s jedným nesmierne zaujímavým 
a svojským človekom. 

Gianluca, ako dlho už napĺňaš tento rekord?
Mne nejde o ten rekord, to je len sprievodný 
jav. Ja len snívam svoj sen a to je iné.

A aký je tvoj sen, skús ho definovať.
No predsa sloboda. Ľudia si myslia, že som 
UFO, ale ja som šťastný. Mám v sebe mier, 
pokoj, cítim šťastie každý deň. Kedysi som bol 
biológ, asi pred 11 rokmi, ale zmenil som svoj 
život, našiel som Shiru a teraz kráčam a vidím 
a som slobodný. Slovo musím pre mňa neexis-
tuje. Dívam sa na vás, a neodsudzujem, je to 
váš problém ako žijete. Ja som teraz šťastný a 
som sám so sebou. 

No dobre, ale tým sa len zbavuješ zodpoved-
nosti. Netúžiš po rodine?
Ale to je názor každého a preto, že si to každý 
myslí, to ešte nemusí byť tak. Ja mám sám seba, 
rodinu nehľadám, so ženami sa stretávam a 
mám zodpovednosť sám za seba. Je to môj štýl 
života, ktorý nikomu nevnucujem a robím si 
ho po svojom.

Ale si závislý od druhých, takže určitý nátlak 
tam je.
Nie, ak ma niekto niekde nechce, nevnucujem 
sa. Proste odídem.

Ako to teda vyzerá, toto premenenie sna na 
skutočnosť?
Už som prešiel viac než 43 000 km pešo. Prí-
dem na obecný alebo mestský úrad a vypýtam 
si starostu. Predstavím sa, slušne sa pozdravím 
a poviem mu, že som cestovateľ a že by som 
potreboval miesto na spanie a nejakú stravu. 
Tiež chodím len do miest, kde sú základné 
alebo stredné školy, lebo sa chcem stretnúť s 
deťmi, ak je to možné. Rozprávam sa s nimi, 

pýtam sa ich a učiteľky prekladajú. Tam, kam 
prídem, si vypýtam pečiatku a deklaráciu o 
tom, že som tam bol. Tak sa verifikuje, akú 
trasu som vlastne prešiel. Niekedy ma v obci 
odmietnu a pošlú preč a tak musím ísť ďalej, 
alebo ma prijmú ako tu v Bolešove a môžem 
ostať. Tu bolo vtipné, keď som vchádzal do 
obce v tých kraťasoch, ako na mňa staršie 
dámy kričali „Ježimaria, nie je ti zima?“ A keď 
som prišiel na úrad všetky sa zhŕkli a naďalej 
„ježišmariovali“. Hovorím im, to nie je môj 

problém, ale váš. Vy si myslíte, že je mi zima, 
ja sa nesťažujem. Ale radšej mi ponúknite čaj 
alebo horúcu kávu ako mi niekoľkokrát dokola 
pripomeňte, že mi je zima. To ma nezohreje.

A odkiaľ berieš peniaze pre svoje cesty?
Odnikadiaľ. Mám dvoje oblečenia, mením ich 
raz za dva roky a to tak, že prídem do fabriky 
a poprosím, či by mi nedali zadarmo priamo z 
výrobne. Keď dajú tak mám, a keď nedajú idem 
ďalej. Ale zarábam si nejaké drobné, lebo som 
napísal knihu. A musím platiť mobil.

Čo najkrajšie si videl počas svojich ciest? 
Alebo najškaredšie?
Tak toto vôbec neriešim, ani to tak nemám. 
Všetko je o tom, ako to cítim v srdci, a ktoré 
miesta ma robia šťastným. Tam, kde ma prijmú 
ľudia a cítim, že sa tešia z mojej prítomnosti, to 
sú chvíle, keď som šťastný a potom sú situácie, 
kedy ma ľudia neprijmú a vtedy je mi smutno. 
Ale každá krajina je krásna, každá je totiž iná 
a jedinečná a nedá sa povedať, že je niečo naj. 
Či už pozitívne alebo negatívne. Ale stalo sa 
mi na Slovensku v Košiciach že ma dali k bez-
domovcom. A ja im hovorím, že nie som bez-
domovec, že veď som čistý, upravený, len iný, 
ale ich to nezaujímalo. Tak som išiel preč.
A bolo mi dobre v Tatrách.   

Nie je ti smutno? Aj si poplačeš?
Áno áno, niekedy mi je smutno, hlavne keď sú 
na mňa ľudia zlí. Napríklad mne nevadí po nie-
kom jesť alebo piť, im to vadí. Alebo ma rovno 
vyhodia. Vtedy sa mi chce plakať. Našťastie 
viem, že som len ja sám, moje ja a Shira, sme 
spolu a musím sa spoľahnúť len na seba.

Koľko dní najviac si nič nejedol a nepil?
Dva dni, 80 km. Vtedy som sa napil z fontány, 

po týchto dvoch dňoch, a to ma aj nasýtilo, 
aj Shiru. Tebe to možno príde divné, ale v tej 
situácii som bol šťastný, že sa môžem konečne 
napiť. 
Teraz v Bolešove na základnej škole sa mi stalo, 
že som zobral dievčaťu jablko a odhryzol som 
si. Urobila grimasy, nepáčilo sa jej to. Ale ja 
som jej povedal – ty máš problém, ja nie. Mne 
sa jej jablko nehnusilo.

Ale inak máš s deťmi pozitívne zážitky nie?
Ale samozrejme, len by nemuseli byť taký-
mi otrokmi komercie. To je fakt najhoršie. 
Všetci len McDonald´s, Nike, Adidas, proste 
samé značky, stále dokola a najlepší z nich je 
obyčajne ten, ktorý je ich najväčším otrokom.

Kam sa teraz chystáš?
Plánujem ísť cez hranice do Českej repub-
liky. Ale teraz ešte čakám na zásielku na nové 
topánky, lebo tie svoje som už zase zničil. 
Takže mi prídu z Talianska.

Gianluca, ďakujem Ti veľmi pekne za rozho-
vor za rozhovor, dúfam, že sa ti bude dariť aj 
naďalej.
Áno, zajtra idem do Nemšovej a potom do 
Trenčína, dúfam, že zastihnem primátora. 
Ďakujem aj ja.

Chcel by si aj niečo odkázať?
Žite svoj sen.

Gianluca ostal na našom území ešte nasledu-
júce tri dni. Počas týchto dní som ho mala 
možnosť spoznať ešte bližšie. Ukázalo sa, že 
bez Shiry nie je ochotný ísť nikam a veľmi si 
obľúbil rodinu z Nemšovej, ktorá sa ho ujala 
na víkend. Vzali ho von do Trenčína, kde sa 
stal malou atrakciou, predovšetkým pre svoje 
ľahké oblečenie. Inak sa Gianluca, para-
doxne, vyzná aj v komercii, cez deň potrebuje 
dostatočne veľa spánku a na Slovensku sa mu 
už podarilo zaľúbiť sa. Osoby, ktoré mu va- 
ria, volá mama alebo papa a za najdôležitejší 
pozdrav považuje slovo – Ahoj. Je schopný Vás 
kvôli tomuto pozdravu v polovici vety prerušiť 
a niekoľkokrát dokola ho opakovať.

V mene celého tímu MAS Vršatec mu prajeme 
nech naďalej napĺňa svoj sen a nech vo svojom 
živote stretne čo najviac dobrých ľudí.

na chate Gilianka 
pri rozhovore so Gianlucom

So Gianlucom Ratta
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Návšteva zahraničných študentov v 
MAS Vršatec

V auguste 2011 nás pracovne navštívila delegá-
cia zahraničných študentov – konkrétne Ga-
briel z Brazílie, Dragan z Bosny a Herzegoviny, 
Claudia z Talianska, Roxana z Mexica a Maria 
zo Španielskej Akvitánie. 
Študenti navštívili naše územie v rámci 
zahraničnej pracovnej stáže Poľnohospodárskej 
univerzity v Nitre. Celý výmenný projekt 
zastrešuje Ing. Jela Tvrdoňová, ktorá stojí aj za 
našou MAS Vršatec.
Ich úlohou bolo preskúmať našu stratégiu „Od 
lenivosti chraň se piľností“ H.M. Gavlovič, 
a nájsť v nej nedostatky, chyby alebo naopak 
vyzdvihnúť to, čo je správne nastavené. Taktiež 
kontrolovali úlohu kancelárie a manažmentu v 
procese implementácie stratégie. Počas štúdia 
našich materiálov však neobišli ani to, čo im 
môže naše územie ponúknuť. 
Spoločne s ochotnými starostami sa nám po-
darilo pripraviť pre nich veľmi zaujímavý pro-
gram.
Hneď prvý deň navštívili našu pýchu Vršatec, 
kde ich previedol jeden z členov výkonného 
orgánu Ing. Peter Pecuš. Neskôr sa ich ujal 
pán starosta obce Pruské MUDr. Viliam Cíbik 
Phd., ktorý im otvoril Gavlovičovu kryptu, 
kostol, kde pôsobil takmer celý svoj život a 
pamätné tabule zostrojené na počesť jeho pa-
miatky. Ďalej sa im venovala pani starostka 
Eva Hejduková, podpredsedníčka MAS, ktorá 

ich previedla svojou krásnou obcou Tuchyňa. 
Počasie vyšlo na výbornú, slniečko svietilo, 
takže si Vršatskú prírodu vychutnali na maxi-
mum. 
Ďalší deň sa ich v Hornosúčanskej pekárni ujal 
majiteľ pán Jaroslav Zemanovič, ktorý zároveň 
umožnil študentom zapliesť si vianočku alebo 
zamiesiť cesto. A samozrejme dostali mnoho 
chutných darčekov.
V Nemšovej sa im venoval pán Ing. Jozef Pre-
kop, ktorý im ukázal Nemšovské múzeum a 
farmu Gazdovstvo Uhliská. Veľký sen Clau- 
die bol previezť sa na koňoch, no tento plán 
žiaľ nevyšiel. Pán starosta Anton Horečný zo 
Skalky nad Váhom im ukázal krásy kláštora 
sv. Benedikta. Ktorý nie je pre návštevníkom 
bežne otvorený avšak je to vyhľadávané miesto 
pútnikov a turistov.
Študenti sami nevedeli povedať, kde sa im 
páčilo viac. Rozhodne však ocenili slovenské 
ceny piva na dedine.
Posledný deň ich pobytu bol zároveň deň 
ich prezentácie. Srdečne sme pozvali našich 
členov, aby sa aj takýmto spôsobom utužoval 
kolektív. Samotné vyhodnotenie prebehlo v 
Nemšovej. Pán primátor Ing. František Bagin z 
mesta Nemšová zabezpečil občerstvenie. Celý 
program trval asi 2 hodiny. Študenti ponúkli 
nový pohľad na našu stratégiu, najväčšia kri-
tika sa vzťahovala k skutočnosti, že v stratégii 

máme zahrnutú aj podporu v oblastiach, ktoré 
nie sú v osi 3. Toto sme im vysvetlili. Žiaľ, nie 
je to naša chyba, nakoľko LEADER je na Slo- 
vensku nastavený len na os 3, a teda na rozvoj 
vidieckych oblastí v rámci nami implemento-
vaných opatrení.
Naopak pozitívne hodnotili prácu kancelárie 
a manažmentu a vzťahy medzi členskými ob-
cami navzájom. Páčilo sa im aj územie, prírod-
né krásy a historické pamiatky.
Spomedzi ďalších 3 hodnotených MASiek sme 
podľa ich názoru dopadli najlepšie, čo nás 
nesmierne teší.
Pobyt študentov bol pre nás nesmiernym 
osviežením a veľmi sme ho uvítali. Dúfame, 
že ktokoľvek z nich sa k nám ešte s radosťou 
vrátil.

kompletná delegácia v kancelárii  
v Hornej Súči

Marina v kláštore na Skalkeso starostkou obce Tuchyňa a 
podporedsedníčkou MAS
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1. Druhý ročník súťaže „Očami detí“.
Tím MAS Vršatec sa už veľmi teší na 2. ročník 
výtvarnej súťaže Očami detí. Tak ako minule, 
aj tento rok budú oslovené všetky základné 
školy nášho územia a kategórie budú rozdelené 
podľa školských stupňov. Súťaž bude prebiehať 
väčšinu druhého polroka a záverečné vyho- 
dnotenie prebehne v júni. Už teraz sa tešíme 
na krásne práce!
2. Vyberáme najlepšie recepty spod Vršatca!
MAS Vršatec plánuje na konci mesiaca 
apríl vyhlásiť súťaž o najlepší recept v pečení 
koláčov, zákuskov a tort. Zapojiť do súťaže sa 

Vám predstavíme obce Borčice, Červený 
Kameň v rámci verejného sektora, Občianske 
združenie mladých skautov 117. Zbor sv. 
Františka a Agrosúču v rámci súkromného 
sektora.
Priblížime Vám postrehy z exkurzie z Poľska 
a závery z infodní na vytvorenie regionálnej 
značky, ktoré prebiehajú už od decembra 2011.
Ďalej sa vrátime k úspešným projektom z Výz-
vy 1, ktoré sa podarilo zrealizovať a rozhovor 
nám poskytne predseda aj podpredseda MAS 
Vršatec. Samozrejme, bude toho ešte viac. 
Tím MAS Vršatec

Pripravujeme

Valné zhromaždenie MAS Vršatec

V ďalšom čísle

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom 
MAS a tvoria ho všetci členovia nášho 
občianskeho združenia. V súčasnosti má 43 
členov, z toho 20 obcí a 23 členov verejno-
súkromného partnerstva. Valné zhromaždenie 
schvaľuje stanovy, ich zmeny, základné rozvo-
jové dokumenty, kontroluje ich plnenie, 
taktiež schvaľuje prijatie nových členov. Na 
poslednej členskej schôdzi v roku 2011 Valné 
zhromaždenie prijalo troch nových členov 
zo súkromného sektora, konkrétne R.D.S Jiří 
Raftl, Detský folklórny súbor Čajka a Vagricol 
s.r.o.

R.D.S Jiří Raftl predstavuje dvoch mladých 
nesmierne talentovaných a kreatívnych mužov, 
ktorí sa venujú tvorbe grafiky, ale aj progra-
movaniu hier a aplikácií pre iOS zariadenia 
(iPhone, iPad).  Sídlia v Nemšovej, kde sa s 
vami ochotne stretnú a poradia vám v oblasti 
grafického spracovania, rôznych grafických 
návrhov, tvorby web stránok a pod. 

Detský folklórny súbor Čajka sídli v Hornej 
Súči a v súčasnosti má súbor 24 detí od 7 do 
15 rokov. Vedúcou súboru je Bernarda Nagy-
ová. Hudobný doprovod zabezpečuje Martin 
Bariš. Repertoár súboru je budovaný z regiónu 
Trenčína, hlavne však z Hornej Súče a oko-
lia. Tvoria ho piesne, hry detí, tance a zvyko-
slovné pásma. Súbor uskutoční ročne 8 až 10 
vystúpení. 

Vagricol s.r.o. má sídlo v Trenčianskej Zá-
vade, kde vás v príjemnom prostredí nádh-
ernej prírody Bielych Karpát privíta rodinné 
Gazdovstvo Uhliská, ktoré ponúka možnosti 
usporadúvania firemných akcií, neformál-
nych stretnutí či rodinných osláv. Taktiež vám 
zabezpečia jazdecký výcvik na koni alebo pre 
deti ponúkajú zaujímavé vodenie na poníkoch. 
Ak ste teda milovníci koní, krásnej prírody a 
vidieckeho štýlu života rozhodne vám toto 
miesto dávame do pozornosti. 

môže naozaj ktokoľvek a na víťazov čakajú, 
okrem zverejnenia ich receptu v pripravovanej 
knižnej publikácii aj veľmi zaujímavé a hod-
notné ceny.

3. Venujete sa tradičným remeslám a tvo-
ríte remeselné výrobky? Vyrábate miestne 
špeciality a miestne produkty? Máte záujem o 
spropagovanie svojej činnosti a svojich výrob-
kov? Tak potom MAS Vršatec hľadá práve Vás. 
Neváhajte využiť túto príležitosť a kontaktujte 
nás. Ponúkame Vám zaujímavú spoluprácu a 
propagáciu Vašich výrobkov a remesiel. 

Spravodaj MAS Vršatec číslo 1 – rok 2012. Tento informačný materiál vydáva Miestna akčná skupina Vršatec, sídlo Obecný úrad Horná Súča 233, 913 33 Horná Súča, IČO: 42025303, tel. č. : +421 (0) 32 64 01 072, 
www.masvrsatec.sk, e-mail: masvrsatec@masvrsatec.sk v rámci realizácie Integrovanej stratégie rozvoja územia MAS Vršatec z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pod evidenčným číslom Ministerstva kultúry: 
EV 4488/11. Prípravné a redakčné práce: Petra Šupáková, Ing. Ľuboslava Sokolová, Ing. Vladimír Petrovič, Ing. Juraj Ondračka. Periodicita vydávania: štyrikrát ročne. Cena: zadarmo. Text neprešiel jazykovou úpravou. 


