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SPRAVODAJ MAS VRŠATEC 03/2013

Žiadosti o projekty spolupráce v rámci výzvy na opatrenia 4.2.

Činnosť orgánov MAS Vršatec

Agrokomplex

Názov projektu 
Národné rozprávky a  povesti – poklady 
národnej identity a tradícií

Partneri projektu 
MAS Šumperský venkov, MAS Horní Pomoraví, 
MAS Královská stezka

Výška žiadaného príspevku
64 000 Eur

Popis projektu 
V  rámci projektu ide o  propagáciu 
a  prezentáciu existujúcich divadelných 
súborov na území MAS Vršatec. Tieto súbory 
v spolupráci s českými súbormi nacvičia hru zo 
slovenského prostredia a  následne prebehne 
festival divadiel v  oboch štátoch. Výdavky 
projektu sú okrem výdavkov na organizáciu 
aj výdavky na techniku, kostýmy, kulisy 
a propagačné materiály.
Projekt bol v  Českej republike odporučený 
k schváleniu.

Monitorovací výbor
Monitorovací Výbor je štvorčlenný kontrolný 
orgán, ktorý vykonáva najmä hodnotenie 
a kontrolu realizácie projektov v  rámci 
implementácie integrovanej stratégie 
rozvoja územia, pripravuje a  vypracováva 
správy o  implementácii stratégie a správy 
o  monitoringu za ročné obdobie. Taktiež 
vykonáva monitoring priebehu vecného 
a  finančného plnenia projektov za ročné 
obdobie a vyhodnotenie jednotlivých výziev. 
Zasadnutie monitorovacieho výboru sa konalo 
v roku 2013 po druhýkrát dňa 20. mája, pričom 
predmetom kontroly boli projekty v  obciach 
Slavnica, Červený Kameň, Mikušovce 
a  Tuchyňa. Všetci členovia vypisovali 
hodnotiaci hárok, pričom ich úlohou bolo 
nezávisle od seba projekt ohodnotiť a prideliť 
mu body podľa stanovených kritérií. Tretí 
tohtoročný monitoring sa konal dňa 10. júna. 
V  rámci zasadnutia monitorovacieho výboru 
sa konal monitoring v  nasledujúcich obciach 
Dulov, Pruské, Kameničany, Borčice, Nemšová 
a  Horné Srnie. Pri jednotlivých projektoch 
monitorovací výbor nezistil žiadne vážne 
nedostatky, ktoré by nastali počas realizácie 
a po jej ukončení.

Názov projektu 
Osobnosti našej histórie

Partneri projektu
MAS Kopaničiarsky región

Výška žiadaného príspevku
39 500 Eur

Popis projektu 
Predmetom projektu je vyhotovenie 
voskových figurín v životnej veľkosti na základe 
autentických fotografií spojených s putovnou 
výstavou v území. Za najvýraznejšie osobnosti 
si členovia MAS Vršatec na základe hlasovania 
zvolili: Martin Hugolín Gavlovič, sv. Benedikt, 
Vojtech Zamarovský, Michal Rešetka, Božena 
Obrová Riznerová. 

Názov projektu
Vonkajšie fitness – Športom k zdraviu

Partneri projektu 
MAS Terchovská dolina

Výška žiadaného príspevku
38 900 Eur

Popis projektu
Predmetom projektu je vybudovanie 
outdoorových fitness v  centrálnych mestách 
a  obciach MAS Vršatec – obec Horná Súča, 
mesto Nemšová a  okresné mesto Ilava. 
Objekt outdoorového fitness bude pozostávať 
z  kompletnej rekonštrukcie predmetnej 
plochy, kde sa zapustia cvičiace prvky. Fitness 
bude prístupné všetkým vekovým kategóriám 
a bude, samozrejme, zadarmo. 

Názov projektu 
Zvyky a tradície na oboch stranách hranice

Partneri projektu
MAS Vodňanská ryba,  MAS LAG Strakonicko, 
MAS Česká Kanada, MAS Blanský les – 
Netolicko, MAS Rozkvět zahrady jižních Čech 

Výška žiadaného príspevku
48 645,00 Eur

Popis projektu 
Podstatou projektu je priblížiť dnešným ľuďom 
tradície našich predkov. Výdavky sa použijú na 
šitie originálnych krojov pre ženy aj mužov – 
kroje zo súčanskej a červenokamenskej doliny. 
Ďalej sa zdroje investujú do nákupu skladacích 
stánkov a  podporia sa tiež tradiční domáci 
výrobcovia a spracovávatelia. 
Projekt bol v  Českej republike odporučený 
k schváleniu.

Názov projektu
Obnovme strážne veže historickej cesty 
Magna Via

Partneri projektu 
MAS Požitavie Širočina

Výška žiadaného príspevku
39 900 Eur

Popis projektu
Predmetom projektu je vybudovanie strážnej 
veže. Za vhodnú lokalitu výbor vybral 
centrálnu časť MAS Vršatec – konkrétne 
Trenčiansku Závadu, kde sa úspešne rozbieha 
agroturistika vďaka Gazdovstvu Uhliská. Veža 
bude dosahovať až 26 metrov a bude robená 
z  drevenej konštrukcie. Na jej vrchu bude 
otvorený výhľad na všetky svetové strany, 
pričom návštevník bude mať možnosť naučiť 
sa o území viac vďaka nainštalovanej infotabuli. 

Výbor
Výbor MAS je výkonným orgánom MAS Vršatec, 
pričom za svoju činnosť zodpovedá Valnému 
zhromaždeniu. V  roku 2013 zasadol dňa 5. 
februára, kedy vymenoval členov výberovej 
komisie, prehodnotil zmeny v  zastupovaní 
v  orgánoch MAS, pričom  odporučil vymeniť 
členku monitorovacieho výboru Ing. Janku 
Fedorovú, na žiadosť menovanej, a osloviť 
p. Jána Mindára, taktiež zobral na vedomie 
aktivity a plány MAS v roku 2013.  Ďalej výbor 
zasadal dňa 9. apríla 2013, kedy schválil návrhy 
projektov o NFP, návrhy na projekty pre členov 
súkromného sektora a  zobral na vedomie 
vyhodnotenie projektových dokumentácií 
a  podporu miniligy v  rámci súťaže NivaCup 
2013. Ďalšie zasadnutie sa konalo dňa 22. júla, 
kedy hlavným bodom programu bolo riešenie 
projektov spolupráce, o  ktorých si môžete 
prečítať v  tomto čísle Spravodaja. Zatiaľ 
posledné zasadnutie sa konalo dňa 14. októbra, 
kedy sa schválili návrhy na prijatie nových 
členov a  schválené bolo aj vytvorenie grantu 
pre nadaných žiakov zo znevýhodnených 
a sociálne slabších rodín. Taktiež zobral na 
vedomie finančný prehľad projektov v  rámci 
súkromného grantu MAS Vršatec a  finančný 
prehľad k zrealizovaným rekonštrukciám vďaka 
aktívnym občanom.

V dňoch 22. – 25. augusta 2013 sa na výstavisku 
v  Nitre konal už 40. ročník medzinárodnej 
poľnohospodárskej a  potravinárskej výstavy 
s názvom Agrokomplex. Výstavy sa zúčastnila 
aj MAS Vršatec. Národná sieť rozvoja vidieka SR, 
slovenské miestne akčné skupiny a  Národná 
sieť českých MAS mali svoje propagačné 
stánky v pavilóne M1. V propagačnom stánku 
MAS Vršatec boli pre návštevníkov pripravené 
nielen propagačné materiály, ale taktiež 
ochutnávky tradičných výrobkov od miestnych 
producentov. V rámci propagácie regiónu 
vystúpila v piatok 23.8.2013 hudobná skupina 
Mladík z Hornej Súče a folklórny súbor Liborčan 
z Nemšovej. Svoje výrobky a prácu priamo na 
mieste predstavila pani Mgr. Dana Vlčková  
DiS art., ktorá v rámci prezentácie oboznámila 
návštevníkov s technikou maľovania na 
sklo, tvorbou bižutérie a s maľovaním vitráží. 
V sobotu 24.8.2013 sa konala módna prehliadka 
krojov. MAS Vršatec predstavila mužský 
kroj z  Nemšovej a  ženský kroj z  Červeného 
Kameňa. Touto cestou ďakujeme účastníkom 
z  nášho územia a  taktiež Tradičnej pekárni 
Horná Súča, Púchovskému mäsopriemyslu 
a spoločnosti Agrosúča z Hornej Súče. 

FS Liborčan na Agrokomplexe 2013

Módna prehliadka krojov na Agrokomplexe 2013
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Podpisovanie zmlúv úspešných žiadateľov

Jozef Húserka, 
Horné Srnie

Viktor Buček, Mikušovce Ing. Martin Rác, Bolešov

MUDr. Viliam Cíbik, PhD., 
Pruské

Pavol Husár, 
Vršatské Podhradie

Mgr. Vojtech Laurinec, 
Bližšie k vidieku

Ing. Peter Hajdúch, 
Bohunice

Ing. Juraj Ondračka,  
Horná Súča Ing. Martin Spurný, MASIV

Počet podaných projektov: 13 Celková výška dotácie: 296 801,12 €

Konečný prijímateľ Názov projektu Schválená výška NFP

Výzva 19/PRV/MAS 47

MASIV Podpora propagácie občianskeho 
združenia MASIV

9 972,00 €

Výzva 20/PRV/MAS 47

Bližšie k vidieku Spoločne pre vidiek 9 163,60 €

Výzva 21/PRV/MAS47

Obec Mikušovce Revitalizácia centrálnej zóny obce 
Mikušovce – park pri kaplnke

4 213,43 €

Obec Mikušovce Revitalizácia centrálnej zóny obce 
Mikušovce – stred obce

15 155,76 €

Obec Bolešov Rekonštrukcia parku v Bolešove 18 725,22 €

Výzva 22/PRV/MAS 47

Obec Horná Súča Kyselka – obnova oddychovej zóny 14 477,99 €

Obec Horné Srnie Trhovisko Horné Srnie 15 059,12 €

Obec Vršatské Podhradie Multifunkčné športové ihrisko 47 913,04 €

Výzva 23/PRV/MAS47

Obec Horné Srnie Cesta do Sietneho - rekonštrukcia 15 616,32 €

Obec Horná Súča Rekonštrukcia povrchov MK Závrská 
– Horná Súča

59 504,22 €

Mesto Nemšová Terénne úpravy pre cyklotrasu 
Nemšová – lokalita Šidlíkové

20 089,78 €

Obec Bohunice Rekonštrukcia miestnych 
komunikácií v obci

66 128,27 €

Obec Pruské Značenie a úpravy cyklotrasy 
I. etapa

18 782,37 €
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Revitalizácia hradu Vršatec 

Letné kino

V predchádzajúcom čísle sme Vás informovali, 
že MAS Vršatec získala dotáciu z  nadácie 
Pontis vo výške 1 000 €. Po vybavení všetkých 
potrebných povolení sa mohlo začať s prácami 
v priestranstve hradu. Z finančných prostriedkov 
nadácie sa zakúpili potrebné nástroje a dňa 25. 
júla 2013 sa konala prvá časť brigády zameraná 
na úpravu a revitalizáciu Vršatského hradu, 
ktorú organizovala MAS Vršatec v  spolupráci 
s  Historicko-astronomickou spoločnosťou. 
Cieľom MAS je predovšetkým vyčistiť a upraviť 
areál hradu, čím sa daný priestor sprístupní pre 
návštevníkov. V  ďalších etapách MAS plánuje 
miesto doplniť informačnými tabuľami a začať 
so záchrannými prácami hradných múrov. 
V  rámci tejto brigády sa pokosilo a  upravilo 
nádvorie hradu a  časť zachovalej veže. 
Taktiež sa hrad vyčistil od odpadkov, ktoré sa 
vyzbierali do vriec. Týchto prác sa zúčastnila 
kancelária MAS Vršatec, členovia Výberovej 
komisie, zástupcovia CHKO Biele Karpaty 

a  dobrovoľníci. O výkone týchto prác bola 
upovedomená správa CHKO Biele Karpaty 
a  taktiež Obvodný úrad životného prostredia. 
O  možnosti zapojiť sa do prác občanov 
informovala internetová stránka MAS a obecné 
rozhlasy. Nádvorie hradu a  priestranstvo pri 
zachovanej hradnej stene sa tak vyčistili a získali 
lepší vzhľad. Dňa 21. septembra 2013 prebehli 
ďalšie terénne úpravy a  práce v  priestoroch 
hradu Vršatec. Začalo sa s  odstraňovaním 
starých konárov, krov a  stromov. Brigády sa 
opäť zúčastnili dobrovoľníci a  samozrejme 
nechýbala kancelária MAS Vršatec. Tretia časť 
prác sa konala dňa 5. októbra 2013, pričom 
tejto brigády sa zúčastnil doposiaľ najvyšší 
počet dobrovoľníkov. V  rámci tejto brigády 
sa nám podarilo odkryť a  zviditeľniť ďalší kus 
hradných múrov.  Počas prác sa zrezali suché 
a staré stromy, opäť sa pokosila časť nádvoria, 
odstránili sa prebytočné kry a konáre. Stromy, 
ktoré počas obhliadky označil pracovník 

Obvodného úradu životného prostredia, 
z  priestranstva hradu koncom októbra 
odstránia vlastníci pozemku Lesy SR, š.p.  V 
mesiaci november je naplánovaná ešte jedna 
brigáda. Sledujte stránku www.masvrsatec.sk 
alebo Facebook.  

Menovite: 
Jakub Cíbik   
Peter Chabada              
Peter Martinisko
Marián Filípek  
Alica Chabadová   
Pavol Ďuriš
Lukáš Štefánek  
Ľuboslava Sokolová    
Petra Šupáková 
Ivona Bednáriková   
Stanislava Flimmelová   
Roman Mutňanský 
Alexander Cehelský  
Zuzana Majerková   
Ľuboš Kňažek  
Juraj Hort   

Peter Hajdúch    
Milan Oršula
Katarína Melišíková  
Miloš Svoboda   
Peter Pagáč
Vladimír Škola  
Katarína Poništová   
Dominika Matuščinová
Miroslava Rýdza  
Radoslav Kubát
Eva Bocinová   

Všetci sa tejto aktivity zúčastnili v rámci svojho 
voľného času, dobrovoľne a bez nároku na 
odmenu. Vážime si ich pomoc a  preto sme 
sa rozhodli im vyjadriť naše uznanie a vďaku aj 
verejne. ĎAKUJEME!

Aj počas leta 2013 pripravila MAS Vršatec na 
svojom území druhý ročník tejto výbornej 
putovnej aktivity. Letné kino sa konalo 
v členských obciach MAS počas mesiacov júl 
a august. Premietalo sa v obciach, v ktorých sa 
minulý rok letné kino nekonalo. Žáner filmov 
bol rôzny, išlo však predovšetkým o  česko-
slovenskú filmovú klasiku. Každého premietania 
sa zúčastnilo v priemere 100 divákov, pričom 
milovníci kvalitných filmov si rozhodne prišli 
na svoje. Pre návštevníkov letného kina bolo 
pripravené občerstvenie v  podobe pukancov, 
kávy a  čaju. Priaznivé počasie dotváralo 
neopakovateľnú atmosféru vládnucu počas 
celého kina. Na ďalšie premietanie sa nielen 
obyvatelia územia MAS Vršatec môžu tešiť 
opäť o rok.

Stav pred

Stav po

Časť z dobrovoľníkov na hrade Vršatec počas 3. brigády

Letné kino v obci Kameničany

Dobrovoľníci počas 2. brigády



MAS Vršatec začiatkom roka 2013 vyhlásila 
aktivitu určenú pre všetkých obyvateľov 
územia pod Vršatcom s  názvom „Aktívny 
občan“. Občania mohli do konca apríla posielať 
svoje návrhy riešenia na „minirekonštrukcie“ 
zdevastovaných plôch, pričom sa mohlo 
jednať len o udržiavacie práce. Touto aktivitou 
mohli obyvatelia dokázať, že majú skutočný 
záujem podieľať sa na rozvoji svojho regiónu. 
Kancelária prijala celkovo 20 návrhov, 
z ktorých bolo podporených 9. Podporené boli 
najmä návrhy, ktoré mali úžitok pre čo najviac 
občanov a  také, ktoré nie je obec schopná 
zrealizovať vo vlastnej réžii. Podmienkou 
na získanie finančnej podpory bolo, že 
žiadateľ sa zaviazal zrealizovať brigádu spolu 
s dobrovoľníkmi do konca novembra 2013. 
V  tomto čísle Vám prinášame tri zrealizované 
a ukončené aktivity. 

I. Obnova futbalového ihriska „Nad Cigáňom“ 
v Nemšovej - Ľuborči 
Návrh na obnovu a  oživenie futbalového 
ihriska v  mestskej časti Nemšovej v  Ľuborči 
poslal mladý občan Bernard Brisuda. Realizácia 
tejto „minirekonštrukcie“ trvala v čase od 27.7.-
29.7.2013 a  zúčastnili sa jej vďaka Bernardovi 
aj dobrovoľníci, a  to menovite: Bernarda 
Brisudová, Jozef Brisuda st., Jozef Brisuda ml., 
Pavol Patka, Jozef Forgáč, Vladimír Forgáč. 
Počas mesiaca júl boli postupne vymenené 
staré, už nevyhovujúce bránky. Materiál 
na nové sa podarilo získať od VPS Mesta 
Nemšová. Po osadení nových bránok prišlo na 
rad kosenie samotného ihriska a “lajnovanie”. 
Posledným bodom predmetnej rekonštrukcie 
bolo osadenie tzv. “lapača”, t.j. ochrannej siete 

za spodnou bránou a zabetónovanie držiakov 
(železných tyčí). Nakoľko boli zakúpené už 
aj bránkové siete, bol na ihrisku usporiadaný 
po dlhých trinástich rokoch aj mládežnícky 
futbalový turnaj, čím zrealizovaná aktivita 
splnila svoj účel. Celý projekt bol finančne 
podporený MAS Vršatec, a  to sumou 205,66 
Eur. 

II. Rekonštrukcia kaplnky sv. Cyrila a Metoda 
v Kameničanoch 
Pri príležitosti 820. výročia prvej písomnej 
zmienky obce Kameničany a  1150. výročia 
príchodu sv. Cyrila a Metoda na Slovensko pán 
Miroslav Bednárik z Kameničian prihlásil návrh 
na „minirekonštrukciu“ kaplnky, pričom sa 
jednalo o náter strešnej krytiny a náter fasády. 
Pán Bednárik zorganizoval dobrovoľníkov 
(Patrik Ondráš, Michal Koníček, Igor Daško, 
Igor Vavruš, Jozef Čalojec) a  v  termíne 15.6.-
19.6.2013 zrealizoval brigádu. Stanovený cieľ sa 
podarilo naplniť a kaplnka v súčasnosti pôsobí 
oveľa estetickejšie. MAS Vršatec prispela na 
túto aktivitu sumou 150,00 Eur. 

III. Revitalizácia detského ihriska v Hrabovke 
Zámerom aktívneho občana Tomáša Hrudku 
z Hrabovky boli nielen nátery detských 
preliezačiek, ale aj povrchové úpravy 
konštrukcií, zváranie, drobné úpravy terénu 
či prekrytie vtoku povrchovej vody, čím sa 
zamedzilo nebezpečenstvu pádu dieťaťa. 
Dobrovoľná brigáda sa konala dve soboty 
(22.6.2013 a 29.6.2013). V prvú sobotu sa 
zapojili do nej dobrovoľníci  Marcela Balajová, 
Andrea Hrudková, Peter Pleva, Lenka Plevová, 
Michal Velič, František Šnóbel, Marika 
Chmelinová a Roman Haliak, pričom vyčistili 
celé ihriska od hrdze a špiny. Okrem čistenia 
bolo ihrisko natierané, vykonali sa zemné 
práce a bola osadená ochranná mreža do 
kanála povrchovej vody, a to vďaka Tomášovi 
Hrudkovi, Jaroslavovi Hrudkovi, Romanovi 
Haliakovi, Ivanovi Čulenovi a Jakubovi Balajovi. 
Ďalšiu sobotu prebiehali dokončovacie práce, 
konkrétne opravy náteru a osadzovanie 
zatrávňovacích dlaždíc. Realizácia tohto 
projektu bola plne finančne podporená zo 
strany MAS Vršatec sumou 109,81 Eur. 

Na záver možno len zhrnúť, že tieto mini 
projekty realizované našimi občanmi majú 
veľký prínos nielen pre danú obec, ale aj pre 
celkový rozvoj nášho regiónu pod Vršatcom. 
MAS Vršatec plne podporuje takéto aktivity, do 
ktorých sa môže zapojiť naozaj ktokoľvek. Je 
to všetko pre krajší život na vidieku a hlavne pre 
Vás! (IB)

V piatok 11.10.2013 sa v Nemšovej konal 
workshop za účasti generálneho riaditeľa sekcie 
Programu rozvoja vidieka a LEADER Ing. Martina 
Barbariča z Ministerstva pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka SR. Samotnému workshopu 
predchádzalo stretnutie predstavenstva 
Národnej siete slovenských miestnych akčných 
skupín a stretnutie advokačnej skupiny. 
Stretnutie otváral predseda NSS MAS Ing. Juraj 
Ondračka. Výstupom stretnutia bola dohoda o 
integrovanom nástroji CLLD a návrhy na budúce 
programové obdobie. V rámci prezentácie 

počas workshopu vystúpila manažérka MAS 
Vršatec, generálny riaditeľ Ing. Barbarič a Ing. 
Martin Majrech z Odboru rozvoja vidieka a 
LEADER. Workshopu sa zúčastnili zástupcovia 
viacerých miestnych akčných skupín, verejno-
súkromných partnerstiev z celého Slovenska, 
zástupcovia VÚC a starostovia z Trenčianskeho 
kraja. Cieľom tohto workshopu bolo dozvedieť 
sa nielen nové informácie týkajúce sa budúceho 
programového obdobia od zástupcov 
ministerstva, ale aj diskusia s možnosťou 
podávať pripomienky či návrhy na zlepšenie.

5

Aktívny občan

Workshop „Diskutujme na tému Program rozvoja vidieka a 
LEADER v súčasnom a v budúcom období“ 

Facilitátori workshopu



V  dňoch 5. až 8. septembra 2013 sa konala 
druhá časť výmenného workshopu v  rámci 
projektu spolupráce „Ochrana spoločného 
kultúrneho bohatstva a  výmena skúseností 
MAS Vršatec a  MAS Vodňanská ryba“. 
Návštevy územia južných Čiech sa zúčastnili 
zástupcovia MAS Vršatec a  Regionálneho 
združenia Vlára – Váh. V rámci workshopu na 
území MAS Vodňanská ryba prebehli semináre 
zamerané na osvojenie regionálnej značky 
a zoznámenie sa s certifikovanými výrobkami 
a službami. Súčasťou programu bola návšteva 
regionálnych výrobcov a  poskytovateľov 
služieb v cestovnom ruchu. Návšteva prebehla 
u producentov regionálnej značky Šumava 

a  regionálnej značky Prácheňsko. Regionálnu 
značku Šumava predstavil majiteľ pivovaru 
Vimperk a majiteľ biofarmy Slunečná Želnava. 
Regionálnu značku Prácheňsko prezentoval 
svojim zaujímavým výkladom a  ukážkami 
majiteľ firmy Pekařství a  cukrářství Kodádek. 
Program zostavený členmi združenia MAS 
Vodňanská ryba bol obohacujúci a zaujímavý. 
Súčasťou programu bola aj účasť na  tradičnom 
jarmoku, na ktorom bola účastníkom 
workshopu predstavená ukážka pohyblivých 
stánkov, ktoré sú špecifikom projektu 
regionálnej značky Prácheňsko na území 
MAS Vodňanská ryba. Okrem toho sa v rámci 
programu konali prednášky, ktorých hlavnými 

témami boli rybárska a poľovnícka turistika na 
území MAS Vodňanská ryba. Pre slovenských 
aj českých účastníkov výmenného workshopu 
boli jednotlivé návštevy území prínosom, 
pričom workshop hodnotili pozitívne. Ciele 
stanovené pred realizáciou projektu sa 
podarilo naplniť. MAS Vodňanská ryba získala 
nové poznatky a  informácie o  implementácií 
integrovanej stratégie a  v  oblasti cestovného 
ruchu sa zúčastnila cirkevnej turistiky na území 
MAS Vršatec. Naopak, MAS Vršatec nadobudla 
užitočné a  praktické poznatky, ktoré využije 
pri zavádzaní regionálnej značky na svojom 
území.  
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MAS Vršatec na území MAS Vodňanská ryba 

Splavovanie Váhu s MAS Vršatec

Výstava “Ovocie, zelenina, kvety” 

Dňa 15.augusta 2013 MAS Vršatec so svojimi 
členmi splavovala rieku Váh. Začínalo sa v 
obci Bolešov a končilo v poslednej členskej 
obci Zamarovce na ostrove. Dozvedeli sme 
sa viac informácií o  miestnej flóre a  faune, 
naučili sa triky, ktoré sa pri splavovaní využívajú. 
Tento výborný spôsob poznávania nášho 
regiónu môžete využiť aj vy. Zažijete skvelé 
dobrodružstvo a prejdete našim krásnym 
územím. Viac informácií nájdete na stránke: 
www.raftovanie.eu a na telefónnom čísle: 
0907 713 818. Je to výborný spôsob ako nielen 
aktívne zrelaxovať, ale zažiť aj veľkú porciu 
adrenalínu. Výhodou je, že nemusíte mať 
žiadne skúsenosti. Stačí chuť a inštruktori vás 
už naučia všetko ostatné.   

V dňoch 11. až 14. októbra 2013 sa v Nemšovej 
konal už 47. ročník oblastnej výstavy “Ovocie, 
zelenina, kvety”. Samotnú výstavu dopĺňali 
práce žiakov MŠ, ZŠ a ZUŠ, včelárska výstava, 
ochutnávky medu, medoviny, perníkov a 
výstava liečivých rastlín. V rámci propagácie 
svojej činnosti sa na výstave prezentovala aj 
MAS Vršatec. Pre návštevníkov boli pripravené 
nielen propagačné materiály, ale taktiež sa o 
aktivitách a pôsobení MAS mohli dozvedieť 
viac informácií prostredníctvom videa pre-
mietaného na stene. Výstavu otvoril primátor 
mesta Ing. František Bagin a vďaka MAS Vršatec 

sa jej zúčastnil aj generálny riaditeľ Sekcie roz-
voja vidieka SR Ing. Martin Barbarič z Minister-
stva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 
ktorý taktiež vystúpil v úvode výstavy. Ak by ste 
mali záujem o med rôzneho druhu s tradič-
nou receptúrou, kontaktujte kanceláriu MAS 
Vršatec na masvrsatec@masvrsatec.sk alebo 
na telefónnom čísle 032/64 01 072. Rovnako 
nás môžete kontaktovať aj v prípade, že ste z 
územia MAS Vršatec a venujete sa nejakému 
ľudovému remeslu, nakoľko máme záujem 
spolupracovať s tradičnými výrobcami v rámci 
systému značenia regionálnych produktov.

Účastníci splavovania Váhu

Návšteva zámku Vimperk Účastníci výmenného workshopu vo Vodňanoch

Generálny riaditeľ Sekcie rozvoja vidieka a LEADER
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Grant pre členov súkromného sektora

Členovia súkromného sektora MAS Vršatec 
môžu prostredníctvom grantu v  rámci 
vlastných zdrojov MAS získať finančné 
prostriedky na realizáciu svojich projektových 
zámerov. 

HS Mladík 
Nahranie CD HS Mladík a prospešné aktivity 
pre obyvateľov územia MAS
Ďalší úspešne zrealizovaný projekt predstavuje 
nahrávku hudobného CD Hudobnej skupiny 
Mladík z  Hornej Súče, ktorá je jedným zo 
zakladajúcich členov MAS Vršatec a pravidelne 
MAS výborne reprezentuje na rôznych 
propagačných podujatiach. CD s názvom „Hraj 
muzika, hraj“ pokrstil predseda MAS Vršatec 
a zároveň starosta obce Horná Súča Ing. Juraj 
Ondračka. V  rámci pridanej hodnoty, ktorú 
tento projekt má, členovia hudobnej skupiny 
zorganizovali práce v teréne, ktorých súčasťou 
bola úprava okolia, zber odpadkov a natieranie 
mostov v  obci Horná Súča a  v jej miestnych 

častiach. Krst CD hudobnej skupiny Mladík

Natieranie mostov v rámci pridanej hodnoty projektu

Natreté tribúny 

Opravený altánok na detskom ihriskuVymaľované priestory šatní

FK Slovan Nemšová
Údržba športových kabín a príslušenstva 
(sociálne zariadenia)
Cieľom projektu bola údržba športových 
kabín, ktoré využívajú najmä futbalisti 
z  miestneho futbalového klubu (muži, 
dorast, žiaci, prípravkári), deti zo záujmových 
krúžkov, športovci počas športových 
sústredení, účastníci medzinárodných zápasov 
organizovaných futbalovými zväzmi, ale aj 
ostatní obyvatelia využívajúci športoviská 
v  Športovom areáli NTS. V  rámci projektu sa 
priestory vystierkovali, vymaľovali a  upravili. 
Športové kabíny a  sociálne kabíny tak dostali 
živší, krajší vzhľad. 

NTS Nemšová
Údržba futbalových ihrísk a oprava a údržba 
detského ihriska v  Športovom areáli NTS 
Nemšová
Cieľom projektu bolo udržiavanie futbalových 
ihrísk, údržba futbalových tribún a  oprava a 
údržba detského ihriska v Športovom areáli 
NTS. V  rámci projektu sa ihrisko zavlažilo, 
pokosilo a  upravilo, taktiež prebehla jeho 
revitalizácia.  
 
Takýmto spôsobom môžu členovia 
súkromného sektora MAS Vršatec získať 
prostredníctvom vlastného grantu MAS 
finančné prostriedky na realizáciu svojich 
projektov až vo výške 3 000 €. V súčasnosti je 
vyhlásená ďalšia výzva na podávanie projektov.
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Projekt obce Mikušovce riešil predovšetkým 
tepelnú úsporu obecného úradu a  domu 
kultúry, pričom sa jedná o  jeden veľký objekt. 
Pôvodný stav budovy bol vzhľadom aj k  jej 
veku nevyhovujúci – dochádzalo k  veľkým 
tepelným stratám, cez okná prefukovalo 
a  takisto bola narušená bezpečnosť objektu, 
pretože dvere už poriadne nedržali a  okná 
boli veľmi labilné. V  rámci projektu došlo ku 
kompletnej výmere všetkých okien a všetkých 
vstupných dverí. Okná sa použili plastové, 
bielej farby. Starosta obce plánoval do projektu 
zahrnúť aj zateplenie budovy, avšak finančné 
zdroje, ktoré by obec musela investovať sa už 
navýšili tak, že by nebola platobne schopná 
náklady vykryť. Preto sa so zateplením fasády 
uvažuje v  budúcom programovom období, 
pravdepodobne v  roku 2015. MAS Vršatec 
pri monitoringu projektu nezistila žiadne 
pochybenia, rovnako ako platobná agentúra 
a projekt bol vyplatený takmer v plnej výške.

Výška NFP 40 939,91 Eur

Celkový objem výdavkov 54 586,55 Eur

Výška spolufinancovania 10%

Výška NFP 71 246,91 Eur

Celkový objem výdavkov 94 995,88 Eur

Výška spolufinancovania 10%

Výška NFP 72 758,94 Eur

Celkový objem výdavkov 91 906,04 Eur

Výška spolufinancovania 5%

VII. Obec Mikušovce

VIII. Obec Horné Srnie – Oprava kultúrneho domu Horné Srnie

XIV. Obec Sedmerovec – Rekonštrukcia mostu pri OcÚ Sedmerovec

Kultúrny dom v obci Horné Srnie bol postavený 
v roku 1967, teda jednalo sa o pomerne staršiu 
stavbu. Veľký komplex budovy v súčasnej dobe 
zahŕňa sálu kina, veľkú sálu a  podnikateľské 
priestory, ktoré neboli predmetom projektu. 
Budova bola nehospodárna a  taktiež 
dochádzalo k  veľkým únikom tepla. Okná 
netesnili a  niektoré miestnosti, ako napríklad 
prezliekarne, boli doslova v  zdevastovanom 
stave.
Rekonštrukciou došlo k  výmene okien za 
nové, plastové. Počet vymenených okien bol: 
19 v  administratívnej časti, 3 v  šatniach, 2 vo 
vstupnej hale a tiež sa vymenili vstupné dvere 
na chodbe a  v  kaviarni. Ďalších 11 okien sa 
vymenilo v kaviarni a jej sklade. Nevyhnutným 
sa stala aj výmena okien v  suteréne, cez 
ktoré zatekalo, pričom v tomto priestore sa aj 

domurovali tapety. Najviac okien sa vymenilo 
vo veľkej sále – 21. Vo veľkej sále sa menili aj 
vstupné dvere.
Taktiež sa zrekonštruovala strecha nad 
kinosálou, z  ktorej zatekalo. Rovnako sa 
vytvorila bezbariérová rampa pre telesne 
postihnutých občanov. Zhotovili sa nové 
sprchy s vybudovaním nového vodovodného 
potrubia a kanalizácie, zrekonštruovali sa 
sociálne zariadenia a vymaľovali sa šatne, kam 
pribudol aj nový nábytok. Nový obklad sa osadil 
do kuchynky. Opravili sa vonkajšie terasovité 
schody, zasypal sa dvor a  zabetónovala sa 
podlaha.
MAS Vršatec pri monitoringu projektu nezistila 
žiadne nedostatky. Preplatenie projektu z PPA 
práve prebieha.

Predmetný most sa nachádza priamo 
v  centrálnej časti obce Sedmerovec pri 
obecnom úrade. Most je teda frekventovaný. 
Základným problémom bola jeho nestabilita 
a  tiež nedostatočné bezpečnostné zábradlie. 
V  rámci rekonštrukcie sa most spevnil 
a vybudovalo sa nové zábradlie v čiernej farbe. 
Dosiahli sme tak výrazné sfunkčnenie daného 
objektu, nakoľko sa jednak zvýšila bezpečnosť 
danej plochy, ale tiež aj výrazné estetické 
zlepšenie. Bolo potrebné brať do úvahy, že 
most sa nachádza naozaj v  strede obce, 
hneď pred kaplnkou a  teda aj tento dopad 
je nezanedbateľný. MAS Vršatec nezistila 
nedostatky. Projekt bol preplatený PPA takmer 
v plnej výške. 

Stav poStav pred

Stav pred

Stav po

Stav poStav pred

Úspešné projekty



Majitelia podomácky vyrobených vozidiel si 
vydýchnu. Od 1. septembra môžu oficiálne 
jazdiť po cestách III. triedy, miestnych 
a  účelových komunikáciách a na výnimku 
aj po cestných komunikáciách I. a  II. triedy, 
dokonca aj za zníženej viditeľnosti. Stačí im 
na to zvláštne evidenčné číslo obsahujúce 
písmeno C.
Výsledkom novely by malo byť výrazné 
uvoľnenie a odľahčenie práce stovkám malých 
hospodárov, farmárov, majiteľov traktorov, 
vlečiek, včelárskych vozov a iných podomácky 
vyrobených vozidiel. Tí dosiaľ riskovali výjazd 
na cesty za cenu pokuty do výšky 500 eur a 
dokonca odobratie vodičského oprávnenia až 
na dobu  jedného roka.
Od septembra majitelia vozidiel môžu 
požiadať na príslušnom dopravnom 
inšpektoráte po vyplnení jednoduchej žiadosti 
a dodaní fotodokumentácie vozidla o vydanie 

zvláštneho evidenčného čísla obsahujúceho 
písmeno C na obdobie troch rokov. To ich 
oprávňuje vyraziť na cesty III. triedy, miestne 
a  účelové komunikácie za nezníženej 
viditeľnosti. Na cestách I. a  II. triedy, alebo za 
zníženej viditeľnosti  budú môcť prevádzkovať 
vozidlá na základe výnimky, ktorá sa udelí na 
vymedzený čas a trasy vozidla.
Za vydanie zvláštneho evidenčného čísla bol 
pôvodne navrhnutý poplatok 33 eur ročne, 
napokon sa presadilo predĺženie jeho platnosti 
na tri roky. Za udelenie výnimky sa platiť 
nebude.

Podomácky vyrobené vozidlá od septembra na cesty!
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Výška NFP 80 134,48 Eur

Celkový objem výdavkov 100 042,11 Eur

Výška spolufinancovania 5%

XV. Obec Pruské – Chodník Martina Hugolína Gavloviča 
II. etapa

Kto aspoň trocha pozná cestu z  Pruského 
smerom do Púchova, vie, aké bolo nebezpečné 
presúvať sa po hlavnej komunikácii smerom 
k cintorínu. Krajnica bola veľmi úzka a chodník 
neexistoval. Cesta je značne vyvýšená nad 
poľom, ktorý ju lemuje. Preto bol z  pohľadu 
MAS Vršatec predmetný chodník veľmi 
efektívny. Skutočne sa jednalo o  veľmi 
potrebný projekt, ktorý mal pre obyvateľov 
výrazný prínos.
V rámci projektu sa teda vybudoval chodník pri 
štátnej ceste končiaci pri vstupe na cintorín. 
Tento vstup sa upravil aj pre chodcov, aj 
pre autá. Celková dĺžka chodníka dosahuje  
134,5 m. Chodník má štandardnú šírku a  je 
vybudovaný zo zámkovej dlažby. Čo sa týka 
tejto prvej časti projektu, monitorovací výbor 
bol spokojný s realizáciou a rovnako platobná 
agentúra projekt preplatila.
Druhá časť žiadosti sa venovala rekonštrukcii 
lávky Podhradského potoka, kde sa menilo 
zábradlie s  výplňou. Hoci sa podarilo naplniť 
cieľ projektu a  zábradlie bolo skutočne 
vymenené tak, ako prikazovala projektová 
dokumentácia, monitorovací výbor nebol 
spokojný s  nestabilitou lávky a  preto sa 
s obcou rokuje o napravení tejto časti projektu 
tak, aby bol dokončený k spokojnosti všetkých 
zainteresovaných strán. 
Z  dlhodobého hľadiska sa jednalo o  veľmi 
dôležitú výstavbu chodníka a  posilnenie 
infraštruktúrnej siete v obci.    (PS)
                                                                                                                                            

Stav poStav pred

Konferencia Venkov
V dňoch 1.10.-.3.10.2013 sa v moravskom 
meste Hranice (Olomoucký kraj) uskutočnil 
5. ročník medzinárodnej konferencie 
VENKOV určenej pre zástupcov verejného 
a neziskového sektora či subjektom 
podnikajúcich na vidieku. Na konferencií 
sa zúčastnila aj manažérka MAS Vršatec 
Petra Šupáková a vystúpila tu s prezentáciou 
ohľadom budúceho programového obdobia 
2014-2020. Táto konferencia mala pre nás 
veľký prínos v podobe dôležitých informácií 
ohľadom rozvoja vidieka. Prednášajúci na konferencii Venkov 2013
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VIII. O Skaličke 

Na poliach pri ceste z Ľuborče do Kľúčového vidno neveľké skalnaté bralo, zvané 
Skalička, alebo Čertova skala. Keďže široko – ďaleko niet žiadnych skál, spojili ju 
s takouto udalosťou: 
Istý mlynár z Lidečka z neďalekej Moravy mal krásnu dcéru. O jej kráse sa dozvedel 
i jeden čert, potulujúci sa v tomto chotári a zaumienil si, že sa musí stať jeho ženou. 
Tá však o  sobáši nechcela ani počuť, hoci jej sľuboval, že splní každé jej želanie. 
Dlho, chuderka, rozmýšľala, aké nesplniteľné želanie by mu mala dať... Až napokon 
na jedno prišla: vraj, ak prehradí mlynský potok tak, aby tiekol opačným smerom, 
stane sa jeho ženou. A aby podmienka bola ešte nesplniteľnejšia, tak má sa to stať za 
jednu, jedinú noc, pokým prvý kohút nezakikiríka. Čert s radosťou súhlasil i s takouto 
podmienkou. No v  okolí nebolo žiadnych skál, preto na jeho prehradenie musel 
prenášať skaly až zo Skalky pri Trenčíne. Keď sa zdalo, že jej želanie sa splní, zrazu v 
Kľúčovom zakikiríkal kohút. Čert stratil moc, skala mu vypadla z rúk a zaborila sa do 
role pod ním. Nuž a preto, že nesplnil to, čo sľúbil, nielenže sa nemohla stať krásna 
mlynárova dcéra jeho ženou, ale od hanby sa prepadol späť do pekla a viac ho nik 
nevidel. Vraj ešte dlho, predlho sa ozývalo hnevlivé dupanie spod spadnutej skaly.  
A skončilo až vtedy, keď ľudia na ňu postavili kríž. 

 IX. O  Slávičke

V čase tureckých vojen, po dobití uhorského Budína Turkami, nastalo na určitý čas 
prímerie. Raz, počas neho, sa stretli uhorskí  i  tureckí dôstojníci a  začali sa sporiť 
o tom, kto má mocnejšiu armádu a silnejších mužov. Samozrejme, že o takejto veci 
sa nemohli dohodnúť, a  tak si povedali, že každá strana si vyberie jedného muža, 
ktorí budú bojovať medzi sebou a víťaz bude i  víťazom ich sporu. Medzi nimi bol 
i uhorský dôstojník, pán hradu na Ostrej hore v Hornom Srní, Futura. Ten si spomenul 
na svojho verného poddaného Kršku, ktorý bol považovaný za najmocnejšieho 
chlapa nielen v Nemšovej, ale hádam i v celom Uhorsku. Preto ihneď poslal poňho. 
A ten, veru, v neľútostnom boji porazil Turka, za čo ho hradný pán nielenže pozbavil 
poddanstva, ale i  povýšil do zemianskeho stavu. K  bohatstvu mu dal ešte aj  takú 
výsadu, že v panských lesoch bude každý štvrtý strom jeho. Pretože nevedel, ktorý je 
ten každý štvrtý strom, bral z lesov ten, ktorý mal po ruke. To sa však neveľmi páčilo 
panským lesníkom, a preto sa začali naňho sťažovať u hradného pána a prehovárať 
ho, aby mu túto výhodu zrušil. Futura uznal ich sťažnosť a radšej mu teda vymeral kus 
lesa v Bielych Karpatoch.  A ten, na počesť Krškovej slávy, sa doteraz volá Slávička.     

Zostavil Vojtech Korvas  

Povesti spod Vršatca 
Klenoty nášho územia
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Obec Mikušovce

Aký je Váš vzťah k MAS Vršatec?
Dobrý, ako ku všetkým organizáciám, ktoré 
pracujú a sú tu pre ľudí.   

Čo sa Vám páči na MASke?
To, že ste zanietení. Páči sa mi, že je vašu 
prácu vidieť, taktiež že organizujete akcie pre 
širokú verejnosť. Každý, kto sa chce zúčastniť, 
si vo vašich aktivitách nájde to svoje, rozsah 
je naozaj pestrý. Myslím si, že ste aj dobrá, 
zohraná partia. Je to totiž aj o  tom, pretože 
môžu sa stretnúť šikovní ľudia, ale keď si 
nesadnú v rámci vzťahov, je to na nič. 

Je niečo, čo sa vám nepáči?
Nemal som skúsenosť s  ničím negatívnym. 
Myslím si, že všetko funguje tak, akoby 
malo. Niekto môže mať určité výhrady, ale 
v zásadných veciach určite nie.

Čo by ste MASke odporučili?
Aby pokračovala s  rovnakým elánom v  práci, 
ktorú začala a  ktorú si podľa mňa robí veľmi 
dobre a aby s  ňou spolupracovalo viac 
zanietených ľudí. Je to práca, ktorú nemôže 
utiahnuť pár jednotlivcov.  

Ktorá z aktivít sa Vám páčila najviac a prečo?
Bolo by asi „nespravodlivé“ voči  všetkým 
akciám, ktoré ste organizovali, keby sa 
povedalo, že niektorá bola lepšia či najlepšia. 
Všetky boli výborné! Nevyberal by som. Ako 
som už povedal, každá bola pre iný okruh 
ľudí. A verím tomu, že každý si v nich našiel to 

Samosprávny kraj:  
Trenčiansky
Okres: Ilava
IČO: 00317527
Počet obyvateľov: 1053
Rozloha: 850 ha
Prvá písomná zmienka: r.1259

Obec Mikušovce sa rozprestiera   
severozápadne od mesta Ilava na pravej strane 
Váhu. Leží na oboch stranách Tovarského 
potoka v  horskom pásme Bielych Karpát 
v  doline, ktorú uzavierajú vrchy Hrebeň 
a  Chotuč z  pravej strany, Závlačná a  Čížové 
z  ľavej strany. Z  juhu je táto kotlina otvorená 
smerom k  obci Tuchyňa. Nadmorská výška 
v strede obce je 310 m n. m., v chotári 295-794 
m n. m. Celá oblasť je vhodná na pešiu turistiku. 
Obec bola založená pravdepodobne v polovici 
12. storočia. Jej meno sa spomína až v  13.
storočí, a to v súvislosti s dejinami Vršatského 
hradu. V katastri obce Mikušovce bolo hradisko 
lužickej a  púchovskej kultúry, tri pohrebiská 
lužickej kultúry z  mladšej doby bronzovej 
a  halštatskej, hromadný nález bronzov 
z  mladšej doby bronzovej. V  nasledujúcich 
riadkoch Vám prinášame rozhovor so 
starostom obce Viktorom Bučekom a vy sa tak 
o obci môžete dozvedieť viac informácií. 

svoje. Mne sa páčila každá, na ktorej som bol. 
(Úsmev.)  

Ako dlho ste starostom obce?
Už 11 rokov, je to moje tretie volebné obdobie.

Ste spokojný s fungovaním obce?
Je to skôr otázka pre občanov. Tí, ktorí trochu 
vidia do fungovania obce, vedia, že v  rámci 
možností, ktoré má naša obec a  jej podobné 
obce je to slušné, ale samozrejme vždy je čo 
zlepšovať. A tí, ktorí radi kritizujú, hovoria toto 
sa malo urobiť, prečo ešte nemáme chodníky, 
prečo sme nespravili to či ono. Ale vzhľadom 
k  tomu, že našim cieľom bolo udržanie 
mladých ľudí a  rodín v obci, tak sme stavali 
byty, modernizovali školu, aby žiaci mali na 
výber dostatok mimoškolských aktivít.  

Čím je Vaša obec výnimočná? V  čom vidíte 
jej potenciál?
V  našej prírode. Je krásna a  nielen my takú 
máme, platí to aj pre okolité obce. Nachádzajú 
sa tu tri pohrebiská z mladšej doby bronzovej, 
ale čo je smutné, vykrádajú nám ich. Taktiež 
vidím potenciál v mladých ľuďoch, ktorí tu žijú. 
Je to výborné, pretože neodchádzajú z obce 
preč, verím, že im vytvárame podmienky, aby tu 

mali všetko, čo potrebujú. Výnimočné možno 
nazvať aj naše tradičné slávenie fašiangov. 
Každý rok sa konajú v  inom štýle –  boli sme 
už indiáni, komunisti, zemani s  poddanými a 
zbojníkmi, legendy popu a podobne. Taktiež 
v  obci slávime Deň otcov, počas ktorého 
ženy napr. hádžu tĺčikom na mäso na diaľku 
a  muži siahou. No a  samozrejme potom 
sú pre nás tradičné akcie ako privítanie 
novonarodených detí, slávenie Dňa detí, Dňa 
matiek a nezabúdame ani na našich starších 
spoluobčanov, v  októbri oslavujeme mesiac 
úcty k starším.  

Aké sú Vaše najväčšie dosiahnuté úspechy 
v obci?
Napriek celoslovenskému trendu, pri ktorom 
počty obyvateľov v  obciach väčšinou 
klesajú, podarilo sa nám zastaviť úbytok 
mladých ľudí v obci, za posledné roky stúpol 
počet obyvateľov o 60. Vystavili sme 38 
nových nájomných bytov, zrekonštruovali 
sme základnú školu, kotolňu sme prerobili 
z  pevného paliva na plyn, kompletne sa 
obnovili zariadenia v jedálni a taktiež zariadenia 
v  materskej škole, vymenili sa okná a dvere. 
Oproti iným obciam, ktoré majú rovnako veľké 
školy, sa snažíme investovať do školy veľmi 
veľa finančných prostriedkov. Vďaka MASke 
sme vymenili okná a  dvere na obecnom 
úrade a kultúrnom dome. Kaplnka a požiarna 
zbrojnica prešla taktiež rekonštrukciou. Dalo 
by sa samozrejme urobiť aj viac, ale všetko sme 
robili v rámci našich finančných možností. Čo 

ma teší, podarilo sa nám zachytiť život v obci, 
jej históriu, kultúru a tradície v  monografii, 
ktorú sme vydali. Vyšla v náklade 600 kusov  
a nájdete v nej veľa informácií o obci.  

Aké sú Vaše plány do budúcnosti?
Chceme úspešne dokončiť ďalšie projekty, 
ktoré sme do MASky podali, čakáme na 
vyhodnotenie na PPA a  mám aj jednu 
nesplnenú vec. Chceli sme vybaviť v územnom 
pláne stavebné pozemky, vysporiadať ich tak, 
aby sa mohlo na nich stavať. Zatiaľ sa nám 
to nedarí, niektorí ľudia totiž nechcú predať 
svoje pozemky a  ak, tak za sumu, ktorá 
vôbec nezohľadňuje, že k  pozemkom treba 
vybudovať všetky inžinierske siete. 

Aké miesta by ste odporučili návštevníkom či 
turistom? 
Výlety do okolia a  do prírody, nachádza sa 
tu Mikušovský náučný chodník. Chodník bol 
vytvorený vďaka spolupráci našej základnej 
školy a Štátnej ochrany prírody Správy CHKO 
Biele Karpaty za finančnej podpory z programu 
Ministerstva školstva „Enviroprojekt 2008“.  Na 
náučnom chodníku sa nachádza 7 zastávok: 
Mikušovské bradlá, CHKO Biele Karpaty, 
Vršatské bradlá, Hmyzovník holubyho a  „jeho 
rodina“, Krajina okolo nás, Pravá tvár lesa, Naši 
„obľúbenci“. Chodník je líniový, jednosmerný 
a  je možné ho prejsť za 1,5 hodiny. V  tejto 
lokalite je možné nájsť aj skamenené schránky 
amonitov, ktoré sa tu hromadili v čase ukladania 
mangánu. Odporúčam sa prejsť celkovo po 
chotári, z každej strany je veľmi pekný výhľad. 
Naskytne sa vám nádherná panoráma celého 
Považia, za dobrej viditeľnosti je možné 
vidieť kopce Vrátnej doliny, rozhľadňu nad 
Dohňanmi Veľký a Malý Manín, Martinské hole,  
Strážovské vrchy s  Vápčom,  okolie Beckova, 
ale aj Vršatecký hrad zo zaujímavého pohľadu.

Pán starosta Viktor Buček počas monitoringu 
projektu

Hasiči z roku 1965 v obci Mikušovce

Letecký pohľad na obec Mikušovce
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Mesto Nemšová

Mesto sa nachádza na úpätí Bielych Karpát 
pri sútoku riek Váh a Vlára, v západnej časti 
Slovenska, 14 km od krajského mesta Trenčín. 
Je významnou križovatkou ciest z Bratislavy do 
Žiliny a na Moravu. Vybudovaním železnice z 
Trenčianskej Teplej do Brna, ako aj výstavbou 
sklární rástla aj hospodársky. Zlúčením 
Nemšovej s obcami Kľúčové, Ľuborča a 
Trenčianska Závada v roku 1976 a vytvorením 
spoločného úradu bol položený základ 
pre získanie štatútu mesta 1. januára 1989, 
pričom jej patrí titul „najmladšie mesto na 
Považí“. Dnes sa mesto administratívne člení 
na mestské časti Nemšová, Kľúčové, Ľuborča 
a Trenčianska Závada. Dominantu mesta 
predstavuje rímsko-katolícky kostol sv. Michala 
Archanjela postavený v rokoch 1762 – 1766. 
Nemšová už  niekoľko storočí používa vo svojej 
pečati postavu sv. Michala archanjela. Písomná 
zmienka o kostole v Nemšovej, zasvätená 
tomuto svätcovi, je zo 14. storočia. Je to 
veľmi staré patronícium, ktoré patrí k najstaršej 
vrstve patronícií na Slovensku. Súvisí zrejme 
s tým, že sa sv. Michal ako symbol víťazného 
boja s diablom stal jedným z dominantných 
svätcov, spätých s kristianizáciou, ktorá u nás 
prebiehala medzi   9. a 11. storočím. Pečate 
Nemšovej zobrazujú postavu sv. Michala s 
mečom a váhami. Najstaršia známa pečať je 
datovaná z roku 1688. Jej priemer je 34 mm. V 
strede pečatného poľa stojí sv. Michal v odeve 
rímskeho vojaka, v pravici drží meč a v ľavici 
váhy. Ak sa chcete o Nemšovej dozvedieť viac 
informácií, prečítajte si rozhovor s primátorom 
mesta Ing. Františkom Baginom. 

Ako by ste ohodnotili Váš vzťah k  MAS 
Vršatec?
Pozitívne. Som rád, že mesto je členom MASky 
a  myslím si, že sa aktivity tohto združenia 
uberajú správnym smerom. S  činnosťou sme 
spokojní a sme radi, že môžeme byť súčasťou 
organizácie propagujúcej náš krásny región. 

Čo sa Vám najviac na práci MASky páči?
Vnímam to tak, že toto zoskupenie má pre 
naše územie veľký význam, páči sa mi, že 
sa konečne zviditeľňuje tento región, a  že 
sa konečne do povedomia ľudí dostavajú 
možnosti jeho využitia pre turistiku a iné 
voľnočasové aktivity.  

V čom vidíte najväčší potenciál MASky?
Potenciál vidím najmä v  predsedovi, stal 
sa predsedom Národnej siete slovenských 
miestnych akčných skupín, čo hodnotím 
ako prínos pre celé územie. Keby išiel 
kandidovať za poslanca do VÚC, verím tomu, 
že by prešiel. Aj to je ďalšia z  možností ako 
pomôcť mikroregiónu, preto ho považujem 
za potenciál a rozhodne nájde v rámci MASky 
podporu v nás všetkých.  

Čo by ste MASke odporučili?
Aby viac chodila medzi ľudí, aby častejšie 
chodila do terénu. Mala by mať totiž priamy 
kontakt a  je potrebné, aby sa problémy riešili 
priamo na mieste. 

Samosprávny kraj:  
Trenčiansky
Okres: Trenčín
IČO: 00311812
Počet obyvateľov: 6298
Rozloha: 3344 ha
Prvá písomná zmienka: r.1242

Ktorá z aktivít MASky sa Vám páčila najviac?
Snažíme sa zúčastňovať pravidelne na 
aktivitách, ktoré MASka robí a  sám za seba 
musím povedať, že sa mi najviac páči výtvarná 
súťaž „Očami detí“. Je to ideálny spôsob, 
ako deti už od útleho veku zapájať do diania 
v regióne a zároveň majú možnosť ukázať svoj 
talent. Následne majú možnosť vidieť svoje 
dielka zhmotnené v  pexese, ktoré je zároveň 
propagačným materiálom a  to považujem za 
výborný nápad. Páčila sa mi aj súťaž „Čistá 
obec, čistá MAS“. Čakal som však väčšiu 
interaktivitu či už napríklad zo strany občanov, 
skautov alebo školských zariadení s výnimkou 
Základnej školy na ul. Janka Palu, ktorá získala 
ocenenie „Za vyčistenie rieky Váh a vynikajúci 
prístup k súťaži“, čo nás veľmi teší. 

Ako dlho ste primátorom?
Je to moje prvé volebné obdobie, 
predchádzajúce obdobie som bol zástupcom 
primátora. 

Ste spokojný s fungovaním mesta?
V  prvom rade je potrebné povedať zopár 
faktov. Zdedili sme mesto s  dlhmi vo výške 
1,6 mil. Eur. Keď sme sa konečne dlhu po 
dvoch rokoch zbavili, dostali sme pokutu vo 
výške 1 mil. Eur, za ktorú nemôžeme, preto sa 

bránime a riešime situáciu súdnou cestou.  Aj 
napriek tejto nepriaznivej finančnej situácii sa 
však snažíme dodržať všetky predchádzajúce 
tradície, či už je to mestský ples, beh okolo 
Ľuborče, Fašiangy, výstava ovocia a  zeleniny, 
tradičný jarmok, slávenie Dňa sv. Huberta. Je 
pravda, že nebudujeme nič veľké, lebo sme 
obmedzovaní finančnými prostriedkami.

Čím je Vaše mesto výnimočné? V čom vidíte 
jeho potenciál?
Sme najmladším mestom na stredom Považí, 
máme výbornú polohu, kvalitne rozvinutú 
infraštruktúru. Potenciál vidím vo veľmi dobrej 
spolupráci s  organizáciami, ktoré sa v  meste 
nachádzajú, napríklad Multifunkčná základňa, 
PD Vlára, skláreň Vetropack a  ostatní menší 
podnikatelia. Mrzí nás, že armáda zrušila 
vojenskú tlačiareň, 5.  kartorepro dukčnú 
základňu Nemšová. Veríme, že keby nám 
Ministerstvo obrany tieto priestory poskytlo, 
tak by sme tam mohli vybudovať dom 
sociálnych služieb, nájomné byty, obchodné 
stredisko. Výnimočnosť mesta spočíva aj 
v  podujatiach, ktoré organizujeme. Tento rok 
sa konal už 18. ročník mestského plesu, veľkú 
tradíciu majú naše Fašiangy, v rámci ktorých sa 
koná zabíjačka a pochod mestom v maskách. 
V každej z našich mestských častí organizujeme 

Kostol sv. Michala, foto Anton Šumichrast

Hlavní predstavitelia mesta počas slávnostného prijatia relikvie sv.Cyrila
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Poľovnícky zámoček Antonstal, foto: Anton Šumichrast

stavanie mája, takisto každoročne pripravujeme 
podujatie pri príležitosti Dňa matiek. Počas 
leta sa konáva tradičný Nemšovský jarmok, 
ktorý je spojený s  dňom otvorených dverí 
v  kasárňach, Multifunkčná zásobovacia 
základňa Západ - Nemšová. V  jesenných 
mesiacoch organizujeme výstavu ovocia 
a  zeleniny, kde sa prezentujú občania so 
svoju úrodou, žiaci základných a  materských 
škôl svojimi výtvarnými dielami, včelári, 
bylinkári a  podobne. A  ďalej sú to mnohé 
a  mnohé podujatia rôzneho druhu. Mesto 
je označované aj mestom gladiol. Taktiež 
naša výnimočnosť spočíva v  okolitej prírode. 
Pochváliť sa môžeme aj folklórnym súborom 
Liborčan, ktorý má dlhú tradíciu a  pravidelne 
mesto prezentuje na rôznych akciách. 

Aké sú Vaše najväčšie dosiahnuté úspechy 
v meste?
Samozrejme nielen môj, ale úspechom 

celého úradu vrátane poslancov mesta je, že 
sa nám podarilo skonsolidovať nepriaznivý 
hospodársky výsledok. Mestu sa tak podarilo 
dostať z  dlhu. Mne osobne sa splnil sen, 
začalo sa s  budovaním cyklotrasy v  lokalite 
Šidlíkové, ktorá spojí mesto s  obcou Horné 
Srnie. Prebehla výmena okien v  materských 
školách a v Spojenej katolíckej škole, čím dôjde 
k výraznému šetreniu energií.

Aké sú vaše plány?
Chceli by sme v  meste vybudovať väčší 
obchodný reťazec, skvalitniť služby, ktoré 
poskytujeme obyvateľom, aby nemuseli za 
všetkým chodiť do Dubnice či do Trenčína. 
Naším zámerom je rozšíriť zdravotné stredisko, 
chceli by sme, aby tu mal svoju ambulanciu 
očný, kožný lekár či logopéd. Stredisko by 
sa vybudovalo na úroveň menšej polikliniky. 
Mojim veľkým prianím je, aby ľudia využívali 
možnosti zberného dvora, aby správne 

separovali. Máme na zber odpadu vytvorené 
veľmi dobré podmienky, preto by bola škoda, 
ak by občania tieto možnosti nevyužívali.  

Aké miesta by ste odporučili návštevníkom či 
turistom?
Rozhodne našu krásnu prírodu a  okolité 
cyklotrasy, určite odporúčam navštíviť 
Ľuborčiansku dolinu, kde nájdu studničku 
pod Košármi, lesnú železničku, vzorkovnicu 
drevín,  kaplnku sv. Huberta či  poľovnícky 
zámoček Antonstal. Nielen milovníkom koní 
dávam do pozornosti Gazdovstvo Uhliská 
a Ranch 13. Športovci si prídu na svoje v areáli 
NTS, kde nájdu športové vyžitie vo futbale, 
tenise, volejbale, taktiež komplex ponúka 
služby wellness. Určite by každý, kto zavíta do 
nášho mesta, mal navštíviť Mestské múzeum. 
V  múzeu sa prezentuje archeologická, 
historická, národopisná, sklárska a vojenská 
časť expozície.   

Zahraničné a pracovné cesty MAS Vršatec

Portugalsko – Lisabon
Manažérka MAS Vršatec Petra Šupáková sa 
v  rámci svojho pôsobenia v  Európskej sieti 
asociácie miestnych akčných skupín (ELARD) 
v  máji zúčastnila konferencie v  Portugalsku, 
ktorú organizovala ENRD pre vládne orgány 
členských štátov a ostatných zainteresovaných 
účastníkov. Hlavnou témou bol integrovaný 
nástroj regionálneho rozvoja s názvom 
„Komunitne vedený miestny rozvoj“ – CLLD. 
Okrem nových informácií sa pod vedením 
Maďarskej národnej siete vytvorila pracovná 
skupina zástupcov členských krajín, ktoré 
majú záujem o  CLLD nástroj, ktorej hlavná 
úloha bola zabezpečiť, ako by sa CLLD mohlo 
dať technicky nastaviť v  rámci legislatívy 
konkrétneho členského štátu.

Belgicko - Brusel 
V  rámci pôsobenia v  Európskej asociácii 
manažérka združenia pravidelne cestuje do 
Bruselu a tento rok to bolo ešte intenzívnejšie, 
nakoľko sa pripravuje nové programové 
obdobie 2014 – 2020. Zatiaľ posledná pracovná 
cesta sa konala na základe medzinárodnej akcie 
„Open days“. Tento rok sa témy prednášok 
zameriavali viac na mestské partnerstvá, 
URBact a mestský rozvoj. Manažérka združenia 
sa okrem oficiálneho programu stretla aj 
s veľvyslancom Českej republiky v Belgicku Ing. 
Ivom Šrámkom a s  riaditeľkou konzultačného 
strediska Bohemia EU Planners PhDr. 
Vendulkou Raymovou, ktorí sa aktívne venujú 
príprave projektov na európskej úrovni.  

Konferencia Myjava
Predseda MAS Vršatec Ing. Juraj Ondračka 
a  manažérka MAS Vršatec Petra Šupáková 
boli pozvaní na konferenciu „Príprava na nové 
programové obdobie EÚ 2014 – 2020“, ktorú 
organizovala susedná a  spriatelená MAS - 
Kopaničarsky región. V rámci svojej účasti obaja 
prezentovali na vopred danú tému, pričom 
predseda predstavoval aktivity Národnej siete 
slovenských MAS a Petra Šupáková sa venovala 
teritoriálnemu nástroju CLLD.

Fínsko – LINC konferencia
Ako každý rok, aj v  roku 2013 sa konala 
medzinárodná LEADER konferencia LINC 
– tentokrát vo Fínsku. Za MAS Vršatec sa 
konferencie zúčastnili predseda Ing. Juraj 
Ondračka a  manažérka Petra Šupáková. 
Cieľom LINC je zjednotiť zástupcov miestnych 
akčných skupín z  celej Európy, poskytnúť 
možnosti na sieťovanie, projekty spolupráce 
alebo inú formu spolupráce, a  to všetko 
hravou formou. Hoci na Slovensku existuje 
iba 29 miestnych akčných skupín, v  rámci 
ostatných európskych štátov je program 
LEADER už väčšinou zabehnutý niekoľko rokov 
a  majú pokrytú väčšinu vidieckeho územia. 
Na konferencii sa zúčastnili aj zástupcovia 
DG Agri z  Európskej komisie, menovite 
Pedro Brosei a mnohí iní aktéri. Nakoľko MAS 
Vršatec bola jedinou zastupujúcou MAS za 
Slovenskú republiku, manažérka združenia 
Petra Šupáková poskytla aj krátky rozhovor do 
Fínskych novín. Budúci rok sa LINC presúva do 
Rakúska, na čo sa veľmi tešíme.

Predseda MAS Vršatec Ing. Juraj Ondračka na 
konferencii v Myjave

LINC konferencia Fínsko - prezentácia MAS Vršatec
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Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh, s.r.o. 

Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – 
Váh je spoločnosťou s ručením obmedzením, 
ktorá od 1. januára 2010 prevzala do svojej 
správy verejný vodovod, kanalizáciu a čistiareň 
odpadových vôd na území mesta Nemšová a 
od 1. júla 2010 zabezpečuje aj prevádzkovanie 
verejného vodovodu a kanalizácie v Hornom 
Srní. Spoločnosť zabezpečuje distribúciu pitnej 
vody pre zákazníkov, odvádzanie odpadových 
vôd verejnou kanalizáciou a čistenie 
odpadových vôd. V súčasnosti má 1750 
odberateľov pitnej vody a 1602 producentov 
odpadových vôd. Na území mesta Nemšová 
prevádzkuje 42,5 km vodovodnej siete, vodné 
zdroje pramene Macejka v Trenčianskej Závade 
a nový prameň “Nad Oborou”, VZ stará rieka v 
Hornom Srní a VZ prameň Čakanov v Hornom 
Srní – Rybníky. Spoločnosť prevádzkuje 39,5 
km kanalizačnej siete, 7 prečerpávacích 
kanalizačných staníc, ČOV v Nemšovej a ČOV 
v Hornom Srní – Rybníky. V  nasledujúcich 
riadkoch Vám prinášame rozhovor s  Ing. 
Bohušom Babálom, riaditeľom RVSVV. 

Ako a kedy vznikla RVS Vlára – Váh?
RVS Vlára - Váh, s.r.o. bola založená 
spoločenskou zmluvou v  roku 2006 
a  spoločníkmi sú mesto Nemšová a  obce 
Dolná Súča, Horná Súča, Horné Srnie, 
Hrabovka a Skalka n/V.  

Za akým účelom?
Prvým účelom vzniku spoločnosti bolo 
vypracovanie projektovej dokumentácie pre 
odkanalizovanie mikroregiónu Vlára – Váh  
vrátane rekonštrukcie čistiarne odpadových 
vôd.  Bola vypracovaná projektová 
dokumentácia pre vydanie stavebného 
povolenia, ktorá bola súčasťou žiadosti 
o  poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci 
operačného programu „Životné prostredie“. 

Mala spoločnosť pri svojom založení nejaký 
konkrétny cieľ a podarilo sa jej ho naplniť?
Hlavným cieľom bolo vypracovanie projektu 
a predloženie žiadosti o NFP. Projekt s názvom 
„Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára – Váh 
a rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd“ bol 
v rámci výziev Ministerstva životného prostredia 
podaný viackrát, avšak, čo nás veľmi mrzí, 
doteraz nebol schválený.  Spoločnosť bude aj 
naďalej v rámci ďalších výziev v programovom 
období 2014-2020 tento projekt predkladať 
a  uchádzať sa o  finančné prostriedky. Ide 
o nenávratný finančný príspevok z Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja a  z  Kohézneho 
fondu. Bude potrebné vynaložiť veľa úsilia, aby 
bola žiadosť schválená. My sa však budeme 
zo všetkých síl snažiť,  aby nám  finančné 
prostriedky boli poskytnuté. 

Čo všetko je teda prostredníctvom Vás pre 
obyvateľov regiónu zabezpečované?
Ako som už spomínal, zatiaľ to nie je pre celý 
región, ale pre mesto Nemšová a obec Horné 
Srnie. Ide o zabezpečenie dodávky pitnej 
vody a  odvádzanie odpadových vôd. Voda 
do vodovodného systému je dopravovaná 

z vodných zdrojov z obce Horné Srnie - Stará 
rieka a z vodného zdroja Čakanov pre miestnu 
časť Rybníky a miestna časť Trenčianska Závada 
je zásobovaná pitnou vodou z  prameňov 
Macejka a Nad Oborou. V roku 2012 spoločnosť 
zrealizovala stavbu „Prepojenie vodovodov 
Nemšová – Horné Srnie“ za účelom dodávky 
vody pre centrálnu časť v Nemšovej z vodného 
zdroja Stará rieka v Hornom Srní. Spoločnosť 
však aj naďalej nakupuje časť pitnej vody od 
Trenčianskej vodohospodárskej spoločnosti. 
Naša spoločnosť zabezpečuje aj exkurzie 
na vodohospodárskych zariadeniach pre 
študentov ZŠ a  SŠ. Aj takýmto spôsobom 
chce VS oboznámiť verejnosť s problematikou 
dodávky pitnej vody a  odvádzania a čistenia 
odpadových vôd. 

Akým spôsobom je kontrolovaná kvalita vody 
v regióne?
Kvalita vody vo verejnom vodovode je 
priebežne kontrolovaná, pričom vzorky sú 
odoberané a  spracovávané v  akreditovanom 
chemickom laboratóriu. Výsledky rozborov 
potvrdzujú, že našim zákazníkom poskytujeme 
pitnú vodu veľmi dobrej kvality s  nízkym 
obsahom dusičnanov.  

Prezraďte nám, aké sú Vaše plány do 
budúcnosti?
Pre zákazníkov chceme vytvárať podmienky 
na zvyšovanie napojiteľnosti občanov na 
verejný vodovod a kanalizáciu, takisto je našim 
cieľom vykonávať komplexnú starostlivosť 
o  prevádzku vodovodov a  kanalizácie a 
vylepšovať naše služby vo vzťahu k zákazníkovi. 
V  roku 2010 sa spoločnosť aktívne podieľala 
na uvedení nových stavieb do prevádzky, 
jednalo sa o stavby Nová Nemšová – vodovod 
a  kanalizáciu IVP Vlárska a  uvedenie do 
prevádzky nového doplnkového vodného 
zdroja Nemšová – Trenčianska Závada. 

Aký je Váš na názor na činnosť a pôsobenie 
MAS Vršatec v regióne?
Osobne si myslím, že je vidieť činnosť a 
pôsobenie MASky v  regióne. Taktiež je vidieť, 
že sa v území pracuje a všetko sa posúva tým 
správnym smerom. Čo mňa osobne mrzí 
je, že činnosť MAS nie je prepojená s  našou 
činnosťou. Nejakým spôsobom sa naše 
činnosti neprelínajú, pričom za to ani jedna 
strana nemôže. Je však pravda, že sledujeme 
činnosť MASky a  úplne podporujeme Vaše 
ciele. Páčia sa nám akcie, ktoré súvisia 
s  ochranou životného prostredia, keďže je 
s ním úzko prepojená aj naša činnosť. 

Ktorá z  aktivít MAS sa Vám páčila najviac a 
prečo?
Najviac sa nám páčila súťaž v zbere odpadov 
s  veľmi výstižným názvom „Čistá obec, čistá 
MAS“. Rozhodne by som na vašom mieste 
neprestával s  aktivitou tohto druhu. Priam 
vhodné by bolo zapojiť do čistenia regiónu 
väčší počet občanov, ešte viac aktivizovať 
školy. Veľmi dôležitá je periodicita takejto 
aktivity, taktiež odporúčam do tejto súťaže 
zapojiť aj rôzne iné organizácie či firmy.  

Čo by ste MASke odporučili?
Naďalej viac a viac zviditeľňovať svoju činnosť. 
Veľmi dobrým príkladom sú informačné tabule, 
ktoré ste umiestnili do každej členskej obce, 
pretože ľudia si takýmto spôsobom všímajú, 
že existujete.  Rovnako výborným nápadom sú 
tabule, prostredníctvom ktorých návštevníkov 
pri vstupe na územie MASky vítate, resp. po 
odchode z  územia im ďakujete za návštevu. 
Ide veľmi dobrý druh propagácie nášho 
regiónu a taktiež Vášho združenia.    Rozhodne 
odporúčam vydržať v aktívnej činnosti, zamerať 
by ste sa mohli na environmentálne problémy, 
tie sa totiž dotýkajú každého jedného z nás. 
Taktiež ma napadá, že by sme pri príležitosti 
svetového dňa vody, ktorý pripadá na 22. marca, 
mohli spolu zorganizovať udalosť zameranú 
na  propagáciu vodného hospodárstva. 
Pre žiakov základných a  stredných škôl 
organizujeme exkurzie na naše prevádzky, 
pričom aj to je jedna z možností nadviazania 
užšej spolupráce, nakoľko by sa spoločne dalo 
takúto aktivitu spropagovať. 

Čistička odpadových vôd

Ing. Bohuš Babál
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OZ Mikroregión zdroje Bielych Karpát

Občianske združenie 
Mikroregión zdroje 
Bielych Karpát je 
dobrovoľné, nepolitické, 
v e r e j n o p r o s p e š n é , 
neziskové, záujmové 
združenie občanov 

a  organizácii pôsobiacich v okrese Ilava. 
Hlavným cieľom združenia je podpora 
a  rozvoj komunitných aktivít, posilnenie 
miestnej demokracie, ochrana životného 
prostredia, zlepšenie života starých ľudí 
a  sociálne odkázaných, vzdelávanie 
a  informovanosť občanov mikroregiónu, 
spolupráca so záujmovými združeniami 
doma i v zahraničí, podpora a rozvoj vidieckej 
turistiky, rozvoj vidieka, rozvoj zamestnanosti 
a podnikateľského prostredia. V nasledujúcich 
riadkoch sme si pre Vás pripravili rozhovor 
s členom Výboru MAS Vršatec  Ing. Petrom 
Pecušom, ktorý na základe splnomocnenia 
zastupuje štatutárneho zástupcu.  

Kedy vniklo občianske združenie MZBK?
Pôvodné združenie vzniklo v roku 1995. Zlom 
nastal v  roku 2002, kedy nastúpil do funkcie 
starostu obce Pruské MUDr. Viliam Cíbik. 
Združenie ako také bolo sfunkčnené, oživila 
sa jeho činnosť, prišli noví funkcionári a  noví 
členovia. Štatutárom bola bývala starostka 
obce Červený Kameň pani Ľudmila Jakubková. 
Podpredsedom sa stal bývalý starosta obce 
Slavnica pán Jaroslav Kadlečík. Ing. Marcel 
Ondráš bol výkonným riaditeľom, pričom 
neskôr bola výkonnou riaditeľkou pani Agnesa 
Vozárová, ktorá bola zároveň zamestnankyňou 
združenia. MUDr. Cíbik sa stal štatutárom 
v roku 2010. 

Za akým účelom vzniklo toto OZ? 
Združenie vzniklo za účelom spolupráce 
jednotlivých obcí regiónu a na základe 
spoločenskej objednávky, ktorou bolo 
spoločne koordinovať postupy a  spoločne 
sa podieľať na rozvoji celého mikroregiónu. 
Najideálnejšie bolo založiť združenie, ktoré by 
zastrešovalo všetky obce a zároveň organizácie 
tretieho sektora. Ak by som to mal zhodnotiť, 

tak toto združenie bolo vlastne predchodcom 
MASky. Nevýhodou bolo, že nedisponovalo 
prostriedkami, ako má MAS na implementáciu 
stratégie.

Aké je Vaše pôsobenie v združení?
Po skončení pracovného pomeru pani 
Vozárovej som bol dočasne poverený 
vykonávať funkciu výkonného riaditeľa, 
čoho som sa neskôr vzdal. V  súčasnosti na 
základe plnomocenstva zastupujem štatutára 
združenia. 

Popíšte nám, aká je činnosť združenia v 
súčasnosti?
Po vzniku MASky združenie utlmilo takmer 
akúkoľvek svoju činnosť. Zo združenia odišli 
zamestnankyne do nového zamestnania, v 
ktorom si našli lepšie uplatnenie. 

Aká bola teda Vaša činnosť predtým, pred 
vznikom MAS Vršatec?
Pravidelne sa stretávali členovia združenia, boli 
informovaní a  tiež sa navzájom medzi sebou 
informovali o možnostiach podávania projektov, 
o  dianí v  regióne. Združenie vypracovávalo 
projekty, pričom bolo kanceláriou prvého 
kontaktu, poskytovalo poradensko- 
konzultačnú činnosť. Špecializovali sme 
sa na menšie projekty, väčšie projekty boli 
totiž náročnejšie, ale podali sme aj také. 
V  obci Pruské sa realizoval projekt „Cestou 
Hugolína Gavloviča“, v rámci ktorého sa osadili 
informačné tabule po jednotlivých obciach 
a  vytvorila sa cyklotrasa a  náučný chodník. 
Projekt pozostáva z  náučného chodníka 
v  obci Pruské, pokračuje cyklotrasou cez 
obce Tuchyňa, Mikušovce, Červený Kameň 
a  na hraničnom priechode Červený Kameň 
– Nedašova Lhota sa spája s  cyklotrasou 
Operačný program SR-CR Jižní Valašsko. 
Ďalším pekným projektom bol jeden z menších 
projektov, ktorý mal názov  „Zelená dedina“, 
pričom išlo o projekt komplexnej starostlivosti 
nakladania s  kompostovateľným odpadom 
v mikroregióne Zdroje Bielych Karpát.  Taktiež 
sme sa zapojili do projektu „Participácia 
mládeže na procese strategického plánovania 
v  Mikroregióne Zdroje Bielych Karpát“, ktorý 
podporilo Ministerstvo školstva SR. 
Združenie bolo organizátorom ôsmich 
ročníkov Festivalu ľudových remesiel 
v  Pruskom, v  spolupráci s  Vidieckym 
parlamentom realizovali školenie o 
Manažovaní projektov sociálnej súdržnosti 
na vidieku. Združenie spracovalo svoj PHSR, 
takisto zamestnanci združenia participovali na 
tvorbe PHSR obcí Bohunice, Bolešov, Dulov, 
Kameničany, Mikušovce a Tuchyňa. 

Aké sú momentálne plány združenia?
V súčasnosti dobiehajú niektoré projekty, ktoré 
majú 5 ročnú udržateľnosť. Do budúcnosti 
uvidíme či bude spoločenská objednávka na 
to, aby fungovanie združenia pokračovalo. 

Aký je Váš vzťah k MAS Vršatec?
Veľmi pozitívny a vrelý, ja si myslím, že v rámci 
možností participujeme na všetkých aktivitách 
MAS. Je to síce škoda, že naše združenie 
utlmilo svoju činnosť, ale MASka prevzala 
gro kompetencií, na ktoré bolo združenie 
mikroregiónu vytvorené. 

Čo sa Vám páči na MASke?
Páči sa mi, že má obrovský dosah na rozvoj 
územia a možnosť čerpať finančné prostriedky, 
to sú dve hlavné veci, ktoré sa vzájomne 
dopĺňajú. Povedzme si to otvorene, keby 
neboli financie, nemala by taký dosah. Páči sa 
mi, že ľudia majú záujem pracovať a myslím si, 
že aktívnych ľudí, ktorí majú záujem o  rozvoj 
svojho regiónu, postupne pribúda.  

Je niečo, čo sa Vám nepáči?
V rámci možností si myslím, že všetky aktivity 
zvládate, časom sa ukáže, čo sa nebude dať 
zvládať.

Čo by ste MASke odporučili?
Aby to vydržala,  aby jej ostal entuziazmus 
pre rozvoj územia, v  ktorom pôsobí, aby 
nenastal útlm činností. Napríklad keď bude 
menej peňazí, keď bude iná stratégia, iní 
starostovia, aby bola stále zapálená pre 
všetky činnosti a aby sa v  jej okolí nachádzali 
ľudia s  podobným záujmom. Jednoducho 
povedané, aby sa v ďalšom nadchádzajúcom 
období, ktoré postupne prichádza, nadviazalo 
na zrealizované aktivity, čím sa zachová určitá 
línia, ktorá bola vytvorená bez ohľadu na 
zmeny, ktoré nové obdobie so sebou prinesie.  

Ktorá z aktivít sa Vám páčila najviac a prečo?
Osobne som stúpencom aktivít zameraných 
na environmentálnu výchovu a  aj v  rámci 
pôsobenia v  združení sa dlhodobo venujem 
problematike odpadového hospodárstva 
a separovaného zberu, takže sa mi veľmi páčila 
súťaž v  zbere odpadov, kde sa vyčistilo veľké 
územie. Pravdupovediac zostal som šokovaný, 
koľko odpadu sa nachádza na území  MASky, 
ale zároveň aj milo prekvapený aktivitou 
žiakov, škôl, som šťastný, že je územie opäť 
o niečo krajšie, čistejšie. Myslel som si, že 
v škole to bude oveľa horšie s aktivitou žiakov, 
ale bol som naozaj prekvapený. Obec Pruské 
v  spolupráci so Základnou školou Hugolína 
Gavloviča s materskou školou chce nadviazať 
na tieto aktivity a  pokračovať so zberom 
a separáciou ďalších druhov odpadov, akými sú 
napríklad kovové obaly, ďalej tzv. „tetrapacky“, 
prípadne iné. Takisto máme viaceré nápady, 
napríklad vytvárať „zelené hliadky“, ktoré by 
monitorovali stav v  smetných nádobách pri 
zbere komunálnych odpadov, nahlasovali 
nelegálne skládky odpadu a podobne. 

Víťazka súťaže nápad za milión

Valné zhromaždenie

Festival ľudových remesiel 2009



Ing. Juraj Ondračka, predseda MAS Vršatec, predseda NSS MAS

2006 - doteraz starosta obce Horná Súča, Predložených viac ako 50 projektov na financovanie z prostriedkov štrukturálnych fondov EU resp. štátnych i neštátnych 
fondov, z ktorých bolo 25 schválených. V 25 projektoch boli obci Horná Súča schválené dotácie vo výške 4 500 000 EUR. Najvýznamnejšie projekty: Rekonštrukcia 
ZŠ Horná Súča, Prístavba ZŠ a rekonštrukcia MŠ, výstavba multifunkčného ihriska, Regenerácia centrálnej zóny obce, Rozvoj dopravnej infraštruktúry v prihraničnom 
regióne, cykloturistické značenie, rekonštrukcie obecných budov. Zavedenie triedeného zberu odpadu v domácnostiach s motivačnou zľavou na miestnom poplatku. 
Spracovanie UPN O. Rekonštrukcia miestnych komunikácií v dĺžke 7,55 km z celkových 35 km. Rekonštrukcia ciest III. Triedy s podporou TSK v dĺžke 7,3 km z celkových 
22 km na území obce. Rozšírenie a rekonštrukcia obecného vodovodu v dĺžke 5,2 km a výstavba vodojemu. Viac na www.hornasuca.sk 
2007 – doteraz predseda občianskeho združenia Miestna akčná skupina Vršatec– založeného na rozvoj regiónu, MAS Vršatec bola založená zo zástupcov verejného 
sektora (21 obcí) súkromného sektora a neziskového sektora. Realizuje stratégiu rozvoja územia MAS Vršatec, s podporou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR s nenávratným finančným príspevkom z fondov EU vo výške 2 496 278,5 EUR. Tieto prostriedky môžu čerpať členské obce a podnikatelia a ostatní členovia, 
ktorí majú sídlo na území MAS Vršatec. Podporených viac ako 50 projektov na území MAS Vršatec. Viac na www.masvrsatec.sk 
2011 – doteraz člen predstavenstva Národnej siete Slovenských Miestnych akčných skupín (NSS MAS), zástupca Miestnych akčných skupín za trenčiansky kraj  NSS MAS 
združuje miestne akčné skupiny (ďalej MAS), verejno-súkromné partnerstvá (ďalej VSP) pracujúce na princípoch prístupu LEADER a odborníkov pôsobiacich v oblasti 
regionálneho rozvoja (ďalej ORR). Viac na www.nssmas.sk 

Voľby do VÚC 2013 - 9. novembra 2013
MAS Vršatec podporuje svojich členov

Kandidáti za poslancov - okres Ilava
č. 8

MuDr. Viliam Cíbik, PhD.

č. 64
Ing. Alojz Švajda

č. 51
Ing. Juraj Ondračka

č. 10
Ing. Štefan Daško

č. 11
Anton Fabuš

č. 14
Ing. Peter Hajdúch

vek 50
starosta obce Pruské, lekár

vek 49
primátor mesta Ilava

vek 35
starosta obce Bohunice, 

ekonóm

vek 60
starosta obce Borčice,  

podnikateľ

vek 59
manažér Agrosúča a.s.

vek 35
starosta obce Horná Súča

Kandidáti za poslancov - okres Trenčín

Máme nový turistický portál: www.turista.masvrsatec.sk Nájdete v ňom najvýznamnejšie pamiatky, prírodné krásy, cyklotrasy, možnosti ubytovania, 
stravovania v našom regióne spolu s ďalšími mnohými funkciami. Tento portál vznikol v rámci projektu spolupráce s českou MAS Vodňanská ryba.

www.TURISTA.MASVRSATEC.sk

Turistický portál MAS Vršatec
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Spravodaj MAS Vršatec číslo 3 – rok 2013. Dátum a ročník vydávania: október 2013, 2. ročník. Tento informačný materiál vydáva Miestna akčná skupina Vršatec, sídlo Obecný úrad Horná Súča 233, 
913 33 Horná Súča, IČO: 42025303, tel. č. : +421 (0) 32 64 01 072, www.masvrsatec.sk, e-mail: masvrsatec@masvrsatec.sk v rámci realizácie Integrovanej stratégie rozvoja územia MAS Vršatec z 
Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pod evidenčným číslom Ministerstva kultúry: EV 4488/11. Prípravné a redakčné práce: Petra Šupáková, Ing. Ľuboslava Sokolová, Ing. Ivona Bednáriková, 
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