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MAS Vršatec získala 
grant z Nadácie Pontis

Ukončený projekt  
nadnárodnej spolupráce

MAS Vršatec v rádiu Regina

MAS Vršatec v TV Trenčín

Podporené projekty v rámci druhej výzvy pre členov 
súkromného sektora

V novembri 2013 podala MAS Vršatec opäť projekt do nadácie Pontis, 
nadačný fond Telekom, s cieľom získať finančné prostriedky na značenie 
bežkárskej trate na území MAS. Stali sme sa úspešnými žiadateľmi a 
následne sme podpísali zmluvu s nadáciou. Po úspešne zrealizovanom 
projekte zameranom na revitalizáciu hradu Vršatec, nás teda tento 
rok čaká projekt bežkárskej trate. Predmetom projektu je vyznačenie 
bežkárskej trate pre širokú verejnosť v bezprostrednej blízkosti obľúbenej 
lokality Gazdovstva Uhliská. Na trať sa umiestnia stĺpiky, pričom sa taktiež 
vytvorí mapa trate. Súčasťou projektu bude usporiadanie podujatia, na 
ktorom sa za účasti verejnosti bežkárska trať oficiálne otvorí, pričom 
program bude tvorený rôznymi súťažami. Hlavným cieľom projektu 
a celej aktivity je prostredníctvom dobrovoľníkov zmapovať územie, 
vyznačiť trať a osadiť stĺpiky so značkami. Pre návštevníkov územia 
MAS bude vytvorená kvalitná mapa, ktorá bude tvoriť zároveň súčasť 
propagačných materiálov nášho regiónu. Bežky sa v zimných mesiacoch 
stávajú obľúbeným športom nielen pre svoju nenáročnosť, ale taktiež 
pre skvelú formu pobytu na čerstvom vzduchu. Veríme, že realizácia 
projektu prebehne bez problémov a stretneme sa na otvorení trate.         

MAS Vršatec sa v rámci opatrenia 4.2 – Vykonávanie projektov 
spolupráce zúčastnila výberového kola o dotáciu vo výške 40 000 eur 
a bola úspešná. Partnerskou MAS sa stala neschválená MAS z Českej 
republiky MAS Vodňanská ryba. Podaný projekt riešil dva základné 
okruhy na podporu turizmu a zvýšenia cestovného ruchu na území. 
V prvom rade išlo o osadenie pevných veľkých informačných tabúľ 
o rozmeroch 2m x 1,5m. Na mape je zakreslený veľký farebný plán 
príslušnej obce s vyznačením všetkých atraktivít územia, rekreačných 
oblastí. Okolie tabule tvoria fotografie a krátky informačný text o 
vyznačených bodoch. Tabule sú osadené v centrálnych priestoroch 
miest/obcí. Druhá časť projektu sa venuje interaktívnemu webovému 
portálu. V rámci tohto portálu si každý návštevník navolí trasu vedúcu 
cez naše územie so všetkými príslušnými informáciami. Na tomto 
portále sú podrobne zakreslené cyklotrasy a všetky významné objekty 
vhodné na turistickú alebo rekreačnú aktivitu.

V pondelok 14. októbra 2013 rádio Regina BA odvysielalo v relácií 
Občiansky zápisník rozhovor s MAS Vršatec. Záznam nájdete na 
internetovej stránke MAS Vršatec alebo na youtube.com.

Dňa 30. januára 2014 TV Trenčín odvysielala v relácii Fórum takmer 
hodinovú reportáž o našich aktivitách, projektoch a plánoch do 
budúceho programového obdobia. Záznam z reportáže nájdete na 
internetovej stránke MAS Vršatec alebo na youtube.com. 

Kód projektu Žiadateľ Názov projektu Žiadaná výška Schválená výška

007BKV2013 OZ Čajka Vy nám – My Vám 490,00 eur 350,00 eur
008BKV2013 Hubert Ľuborča Všeličo o včelách 1 960,40 eur 1 430,00 eur
009BKV2013 Ján Mindár Kvety pre zdravie 1 881,00 eur 1 193,00 eur

010BKV2013 117. Zbor  
sv. Františka z Assisi

Dokončenie skautskej 
táborovej základne 3 000,00 eur 1 040,00 eur

011BKV2013 Vagricol and Co. s.r.o.
Označenie a propagácia trasy 
bežeckého lyžovania v okolí 
areálu Gazdovstva Uhliská

2 911,00 eur 1 005,00 eur

012BKV2013 OZ MZBK Deň plný hier MAS Vršatec 2 991,27 eur 553,40 eur

www.TURISTA.MASVRSATEC.sk

Tím MAS Vršatec v Televízii Trenčín



04 / 2014

3

Podpisovanie zmlúv úspešných žiadateľov
Počet podaných projektov: 7

Konečný prijímateľ Názov projektu Schválená výška NFP
Výzva 26/PRV/MAS 47
Obec Borčice Rekonštrukcia MK pri zvonici, Borčice 

– I. etapa 15 561,57 €

Mesto Nemšová Cyklotrasa Šidlíkové – Vlárska 
Nemšová – II. etapa 15 173,09 €

Výzva 27/PRV/MAS 47
Obec Dulov Krajšia obec – Revitalizácia verejného 

priestranstva, vytvorenie miesta pre 
oddych

3 040,64 €

Obec Zamarovce Obecný park Zamarovce 25 701,98 €
Obec Tuchyňa Revitalizácia verejného priestranstva – 

vytvorenie miesta pre oddych 12 447,71 €

Výzva 28/PRV/MAS47
Obec Dolná Súča Revitalizácia detského ihriska  

Dolná Súča 10 760,00 €

Obec Kameničany Modernizácia rekreačnej zóny 18 065,93 €

Počet podporených projektov: 7 Celková výška dotácie: 100 750,92 €

Borčice - Anton Fabuš

Dulov - Antonia Kandaliková Zamarovce - Stanislav Červeňan Tuchyňa - Eva Hejduková

Kameničany - Igor DaškoNemšová - Ing. František Bagin
Dolná Súča   

Ing. Pavol Kvasnica
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XVI. Rekonštrukcia oddychovej zóny v obci Červený Kameň 
Úprava verejného priestranstva na park

XVII. Obec Dulov - Výstavba chodníkov a úprava 
miestnej komunikácie

XVIII. Mesto Ilava – Detské ihrisko v lokalite Sihoť

Číslo výzvy 1.
Výška žiadaného NFP 74 550,25 Eur

Výška spolufinancovania 5%

Číslo výzvy 4.
Výška žiadaného NFP 50 566,27 Eur

Výška spolufinancovania 5%

Číslo výzvy 17.
Výška žiadaného NFP 12 657,79 Eur

Výška spolufinancovania 10%

Predmetná rekonštrukcia riešila zónu v centre 
obce Červený Kameň, ktorej dominantou je 
mohutná červená skala, ktorá sa vypína nad 
obcou. Verejné priestranstvo sa nachádza za 
obecným úradom a z miestnej komunikácie pri 
obytných domoch je k nemu priamy prístup.
Pred rekonštrukciou bol priestor v značne 
zdevastovanom stave, nachádzal sa tam 
zanedbaný porast, herné prvky pre deti po dobe 
životnosti a neplnil funkciu, ktorá sa očakáva 
od takéhoto významného priestoru v obci. V 
rámci rekonštrukcie sa celá plocha upravila. 
Odstránila sa prebytočná zeleň a priestor sa 
vyhladil. V strede plochy sa urobil priechod zo 

V rámci projektov podporených cez MAS Vršatec 
sa jednalo o druhý projekt, ktorý bol podaný 
obcou Dulov. V tom prvom sa veľmi pekne a 
účelne zrekonštruovali verejné priestranstvá 
pred obecným úradom a za ním. V tomto 
projekte sa rieši dobudovanie infraštruktúry, 
ktorá na predmetnej parcele úplne chýbala.
Pôvodný stav predstavoval miestnu komunikáciu 
pri vjazde do obce, lemovanú rodinnými 
domami, kde sa nenachádzal žiaden chodník. 
To spôsobovalo najvyššie riziko – nedostatočnú 
bezpečnosť pre občanov. Z toho dôvodu sa 

Mestská časť Sihoť je časť mesta Ilava za 
železničným priecestím, kde sa nachádza 
mnoho rodinných domov a panelákových 
bytov. Nachádza sa v nej mnoho rodín s deťmi. 
Ihrisku už dlhé roky figuroval štedrý priestor 
pri potravinách v bočnej ulici, kde sa okrem 
športového ihriska nachádzali aj detské prvky. 
Tie však boli zničené, hojdačky boli nefunkčné a 
dopyt po rekonštrukcii sa zo strany obyvateľov 
ozýval čoraz naliehavejšie. 
Projekt, ktorý rieši ihrisko, bol vyobstaraný 
veľmi hospodárne cez elektronickú aukciu. 
Okrem zemných úprav sa na plochu osadili 
detské prvky: malý hrad, sieťová preliezačka, 
lanovka, trojhojdačka a pružina. Všetky tieto 
detské prvky sú vhodné pre deti od 4 rokov.
Na výrobu prvkov sa použili materiály šetrné 
k životnému prostrediu a k samotným deťom, 
aby nedochádzalo k zbytočným úrazom. Plocha 
ihriska sa zachovala a teda štedrá výmera 

zámkovej dlažby a doň sa osadil altánok pre 12 
– 15 ľudí. Vedľa altánku sa vsadil detský kolotoč 
a okolie sa upravilo trávovým kobercom, aby sa 
deti mohli pohybovať na mäkkom povrchu. 
Posledným výraznejším prvkom bolo osadenie 
drevenej hojdačky pre 4 osoby. K tejto hojdačke 
sa upravila dlažba – použil sa mäkký povrch. 
Celý zvyšok priestranstva sa doplnil trávovým 
kobercom. Na zabezpečenie údržby sa do 
priestoru osadili odpadkové koše a v rámci 
mobiliáru tiež lavičky.
Priestor je naozaj nadmieru využívaný, pri 
monitoringu MAS Vršatec a ďalších návštevách 
boli hojdačka a altánok sústavne využívané.

vypracoval projekt na dobudovanie chodníka 
na danom úseku. V rámci rekonštrukcie sa 
vybudoval chodník po ľavej strane komunikácie 
smerom od obce Pruské v dĺžke 340 metrov. 
Bolo potrebné upraviť šírku komunikácie, 
ktorú chodník lemoval, ktorá sa upravila na 6 
m. Na výstavbu chodníka sa použila zámková 
dlažba šedej farby. Realizácia bola ukončená v 
septembri roku 2013 a došlo už aj k úspešnému 
preplateniu zo strany PPA. Monitorovací 
výbor, ktorý k projektu zasadal, nezistil žiadne 
pochybenia.

poskytovala veľmi veľa možností, ako prvky 
osadiť. 
Ihrisko bolo dokončené na jeseň v roku 2013. 
Monitorovací výbor k projektu plochu navštívil 
a konštatoval, že projekt je v súlade s cieľmi 
a projektovou dokumentáciou. Samotné 
ihrisko sa neustále využíva a obyvatelia ocenili 
predmetnú rekonštrukciu. 

Verejné priestranstvo pred rekonštrukciou

Verejné priestranstvo po rekonštrukcii

Detské ihrisko po rekonštrukcii

Detské ihrisko po rekonštrukciiDetské ihrisko pred rekonštrukciou

Miestna komunikácia 
pred rekonštrukciou

Miestna komunikácia 
po rekonštrukcii
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XIX. Rekonštrukcia oddychovej zóny v obci Krivoklát  
Úprava verejného priestranstva na park

Číslo výzvy 16.
Výška žiadaného NFP 14 887,87 Eur

Výška spolufinancovania 5%

Obec Krivoklát patrí medzi malé vidiecke obce 
územia MAS Vršatec, kedy má len niečo cez 200 
obyvateľov. Dominantou obce je však krásna 
príroda, mnohé prírodné pamiatky a chránené 
oblasti. Rozpočet obce je však veľmi nízky a 
preto sú investičné aktivity značne obmedzené.
Predmetný projekt aj z toho dôvodu rieši 
centrálnu časť obce, ktorá bola v zanedbanom 
stave. V obci nemali oddychové miesto alebo 
reprezentatívne verejné priestranstvo. Daná 
plocha sa nachádza vedľa kaplnky a má rozmery 
cca 300  m². Na plochu sa osadil trávový koberec 
a zámková dlažba zo šedej a ružovej farby. V 

Krivoklát – obnova zábradlia popri potoku  
a zastávky

Horné Srnie – obnova zábradlia regulovaného 
potoka

Nemšová – revitalizácia detského ihriska

Nemšová – rekonštrukcia zastávky, Ľuborča 
kopce

Rekonštrukcia prebehla v období júl až október, 
kde koordinátorkou aktivity bola členka 
výberovej komisie Ing. Dominika Matuščinová. 
Hlavným cieľom minirekonštrukcie bolo dať do 
pôvodného stavu zastávku a zábradlie popri 
potoku. Zastávka bola v nevyhovujúcom stave, 
pričom bolo potrebné ju zrekonštruovať, aby 
slúžila občanom. V rámci prác sa odstránil starý 
náter pomocou brúsiek a zastávka sa natrela 
nanovo. Tak isto prebehlo aj zrenovovanie 
zábradlia, ktoré sa najskôr obrúsilo a postupne 
natrelo. Zároveň sa na zábradlí doplnili časti, 
ktoré tam chýbali, čím zábradlie plní svoju 
funkciu a chráni tak bezpečnosť občanov. Na 
tejto rekonštrukcii sa zúčastnil veľký počet 
dobrovoľníkov, čo sme brali za veľké pozitívum. 
Celá rekonštrukcia prebehla podľa predstáv 
koordinátorky. MAS Vršatec prispela na túto 
rekonštrukciu sumou 400 €. 

V mesiacoch jún až august prebehla 
minirekonštrukcia v obci Horné Srnie, kde 
hlavným organizátorom bola pani Mária 
Chovančíková, ktorá zároveň návrh na 
minirekonštrukciu zaslala. S pomocou troch 
pracovníkov obce sa zrealizovalo doplnenie 
chýbajúcich častí zábradlia, dorovnanie 
skrivených častí, doplnenie bránok na 

Aktivita prebehla za účasti skautského zboru v 
mesiacoch november a december. Pri prvom 
stretnutí dobrovoľníkov sa odstránil starý 
náter zo zastávky, ošmirgľovala a odmastila sa 
plocha zastávky. Okolie sa pokosilo, odrezali sa 
zostatkové pne zo stromov, premiestnili lavičky, 
následne sa osadili a obnovili ich konštrukcie a 
urobil sa prvý základný náter lavičiek. Pri ďalšej 
účasti dobrovoľníkov sa základným náterom 
natrela celá zastávka, navyše vrchným náterom 
sa natreli konštrukcie lavičiek. Po zaschnutí 
sa o niekoľko dní natreli zastávku vrchnou 
farbou podľa vopred dohodnutého odtieňu, 
namontovali sa napustené a nalakované dosky 
na konštrukciu lavičiek. Posledná úprava 
spočívala v osadení dvoch dosiek na sedenie do 
vnútorného priestoru zastávky. Zastávka bola 
zrekonštruovaná takmer do finálnej podoby. 
Zámerom skautov je ešte v blízkej budúcnosti 
osadiť baner s názvom zastávky a namaľovanie 
kreatívnej obrysovej mapy okolia do vnútorných 
priestorov zastávky. Na túto rekonštrukcia MAS 
prispela sumou 332,38 €. 

Minirekonštrukcia prebiehala v mesiacoch 
august a október. Cieľom aktivity bolo 
zrekonštruovať viac rokov zdevastované detské 
ihrisko v Nemšovej v lokalite Záhumnie. Celej 
rekonštrukcie sa zúčastnilo 12 dobrovoľníkov, 
ktorí postupne pripravovali ihrisko ku 
kompletnej rekonštrukcii.  Prvé dni prebiehalo 
chystanie, rezanie, sťahovanie dreva traktorom 
a zvážanie dreva z hory do Nemšovej. Ďalšie 
dni boli zamerané na rezanie dreva na mieru, 
ktoré boli použité na dve pieskoviská, šesť 
lavičiek, dva vláčiky a jednu kolísku pre 
najmenších.  Ďalšie dni boli zamerané na 
šúpanie kôry, brúsenie dreva, zarezávanie nôh 
na vláčik, natieranie komplet použitého dreva, 
prevoz a inštalácia vláčikov, obrubov, lavičiek 
a pneumatík.  Celkovo boli zrenovované dve 
lavičky, drevený rám okolo pieskoviska a jedna 

rámci mobiliáru sa osadili lavičky. Zadná strana 
plochy sa prekryla, aby nebolo vidieť zanedbané 
záhrady na druhej strane. Na plochu sa tiež 
osadili koše. Celý areál sa osadil nízkym plotom, 
aby tak bol oddelený od miestnej komunikácie 
a autobusovej zastávky nachádzajúcej sa vedľa. 
Samotná realizácia trvala približne dva mesiace 
a ukončila sa v lete roku 2013. Monitorovací 
výbor pri monitoringu nezistil žiadne 
pochybenia a projekt bol platobnou agentúrou 
preplatený. 

Aktívny občan 
šmýkalka. Všetky časti boli nanesené náterom a 
výmeny drevených častí a preto projekt spĺňal 
všetky požiadavky, ktoré boli vopred stanovené. 
Minirekonštrukcia bola podporená finančným 
príspevkom od MAS Vršatec, a to sumou  
405,17 €.

vstupy do potoka a vyčistenie nepotrebnej 
zelene okolo zábradlia. V mesiaci august 
2013 sa konala ďalšia dobrovoľná brigáda 
na odstránenie starých náterov zábradlia a 
zároveň sa nanášal náter v troch vrstvách. 
Celkovo sa na mini rekonštrukcii zúčastnilo 
15 dobrovoľníkov a napriek nepriaznivému 
počasiu sa s oneskorením tento projekt 
podarilo dokončiť, čo vo veľkej miere prispelo k 
bezpečnosti občanov na ulici a v neposlednom 
rade k zlepšeniu estetickej funkcie zábradlia. 
Minirekonštrukcia bola finančne podporená 
MAS Vršatec, a to sumou 350 €.

Verejné priestranstvo pred rekonštrukciou

Verejné priestranstvo po rekonštrukcii
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MAS Vršatec v Objektíve II. 
Tento rok sa konal už druhý ročník fotografickej 
súťaže s názvom „MAS Vršatec v objektíve“. 
Súťažilo sa v 5 kategóriách, konkrétne 
historická fotografia, zvyky a tradície, potulky 
prírodou, kultúrno-historická fotografia, naši 
ľudia. Do súťaže sa mohli zapojiť osoby nad 
15 rokov, pričom fotografie museli byť z 
územia MAS. K fotografiám zasadala odborná 
porota, pričom bola zložená z profesionálov, 

ktorí fotografovanie študovali alebo v tejto 
oblasti pracujú. K dispozícii mali iba očíslované 
fotografie bez uvedenia autora. Do súťaže 
sa zapojilo 40 fotografov, pričom kancelária 
prijala krásnych 175 fotografií.  Slávnostné 
vyhodnotenie druhého ročníka fotografickej 
súťaže sa konalo dňa 25. októbra 2013 v 
kultúrnom dome v Skalke nad Váhom a zároveň 
bolo spojené s vernisážou fotografií. Počas 

programu boli vyhlásené výsledky súťaže 
Geocaching, pričom podujatie svojim spevom a 
hrou na klavír spestrili žiaci zo ZUŠ Ilava. Ďalej 
v rámci programu so spevom vystúpili Danka 
Birasová a Zuzana Juricová z DFS Čajka z Hornej 
Súče a hru na heligónke so spevom predstavil 
Ondrej Panák. 

Na 3. mieste sa v kategórii Historická fotografia umiestnil Ľuboš Kňažek s fotografiu „Babička Paulínka“. Miroslava Mindárová získala 2. miesto za 
fotografiu s názvom „Vraj sme železná mládež. Áno, tak zmýšľajú, presne tak, tie státisíce kantorkov! Železná mládež. Mládež!“ a na 1. mieste sa 
umiestnil Anton Šumichrast s fotografiou „Pohľad zo skalského kopca na Váh a Súčanku“.

V kategórii Zvyky a tradície patrilo 3. miesto Františkovi Mindárovi za fotografiu „Oheň na Ďura“. Na 2. mieste skončila fotografia s názvom „Tradičná“ 
Veľká noc, ktorej autorkou bola Helena Jáňová.  V tejto kategórii získala 1. miesto Terézia Sabadková za fotografiu „Motivácia“. 

V kategórii Potulky prírodou sa na 3. mieste umiestnil Ivan Varga s fotografiou „Rybník v Slavnici“. Na 2. mieste sa umiestnila Jana Pagáčová s 
fotografiou „Dúhový most nad Pominovcom“. Krásne 1. miesto patrilo Jakubovi Cíbikovi za fotografiu „Jesenné more na Považí“.

V kategórii Kultúrno – historické pamiatky získal 3. miesto Jakub Cíbik za fotografiu „Rozprávková spod Vršatca“. Na druhom 2. mieste skončila Jana 
Pagáčová s fotografiou „Jar na Pominovci“. Na 1.mieste sa umiestnil Ivan Varga za fotografiu s názvom “Kostolík v Pominovci“. 

1. miesto v kategórii historická fotografia - Anton Šumichrast Vernisáž fotografií v rámci vyhlásenia  
výsledkov súžaže MAS Vršatec v objektíve II.

1. miesto v kategórii kultúrnohistorické pamiatky - Ivan Varga
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Geocaching

Grant pre členov súkromného sektora

Cieľom tejto aktivity bolo prejsť územím MAS 
Vršatec podľa hracieho plánu. Na základe 
indícií a GPS súradníc bolo potrebné nájsť 
poklad, v ktorom sa nachádzala prezenčná 
listina, rôzne drobné predmety a pečiatka, 
ktorá slúžila na opečiatkovanie hracieho plánu. 
Skrýše sa nachádzali na 10 rôznych miestach: 
Horná Súča kyselka, Dolná Súča Krasin, Skalka 
nad Váhom kláštor, Ľuborčianska dolina 
studnička pod košármi, Trenčianska Závada 

V kategórii Naši ľudia získal 3. miesto František Tichý za fotografiu „Kto bude v Hrabovke prvý?“. Na 2. mieste sa umiestnil Anton Šumichrast „Na Váhu 
pri Skale pred postavením kanála“. Krásne 1. miesto získal Jakub Cíbik za fotografiu „Nostalgická cesta“.  Absolútnymi víťazmi súťaže sa stali Anton 
Šumichrast, nakoľko jeho fotografia „Pohľad zo skalského kopca na Váh a Súčanku – okolo r. 1940“ v kategórii historická fotografia získala najviac bodov 
od odbornej poroty a Jakub Cíbik, ktorý získal dve miesta a to 1. miesto (Potulky prírodou a Naši ľudia) a 3. miesto (Kultúrno-historické pamiatky).

gazdovstvo Uhliská, Pominovec, hrad Vršatec, 
Červenokamenská skala, Slavnické Podhorie 
a Bolešov Dračia studňa. Odovzdávanie cien v 
rámci tejto súťaže sa konalo počas programu 
vyhodnotenia fotografickej súťaže “MAS 
Vršatec v objektíve II.”. Cenu získal tím pátračov: 
Mário Mrázik, Matúš Guga a Zuzka Gugová. 
Gratulujeme a sme veľmi radi, že sa zapojili do 
hľadania všetkých 10 skrýš a prešli celým našim 
územím! 

Detský folklórny súbor Čajka 
„Pomôžte nám v rozlete“

Členovia súkromného sektora MAS Vršatec môžu prostredníctvom grantu v rámci vlastných zdrojov MAS získať finančné prostriedky na realizáciu 
svojich projektových zámerov. Posledným realizovaným projektom v rámci súkromného grantu bol projekt DFS Čajka.

Cieľom projektu folklórneho súboru Čajka bolo prefinancovať faktúry na 
cestovné náklady pri reprezentovaní tradičnej súčanskej ľudovej kultúry za 
hranicami našej vlasti, za hranicami MAS Vršatec a do zariadení sociálnych 
služieb na území MAS Vršatec. Projekt podala Mgr. Anna Birasová, pričom 
jeho hlavným cieľom bola reprezentácia Detského folklórneho súboru 
Čajka, ktorý pracuje pod záštitou OcÚ Horná Súča a je aktívnym členom 
MAS Vršatec. DFS Čajka má za sebou 15 rokov aktívnej činnosti v spolupráci 
s OcÚ Horná Súča a za ten čas dostal súbor mnoho ponúk účinkovať na 
rôznych podujatiach, no na základe nedostatkov financií na cestovnú 
dopravu museli tieto ponuky odmietnuť. V rámci účasti na 16.ročníku 
medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov Bratislava im bol 
z MAS Vršatec poskytnutý finančný príspevok vo výške 810 €. 

1. miesto v kategórii naši ľudia - Jakub Cíbik Absolútny víťaz súťaže p. Anton Šumichrast

víťazi súťaže Geocaching

DFS Čajka

Vernisáž fotografií v rámci vyhlásenia  
výsledkov súžaže MAS Vršatec v objektíve II.
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Konferencia NSRV

Školenie URBACT

Zahraničná odborná exkurzia „Prístup LEADER v 
Českej republike a regionálna značka“

V dňoch 21. a 22. novembra 2013 sa v Nitre 
konala konferencia Národnej siete rozvoja 
vidieka (NSRV). Za MAS Vršatec sa jej zúčastnil 
predseda a manažérka MAS. Konferenciu otvoril 
generálny riaditeľ sekcie rozvoja vidieka MPRV 
SR Ing. Martin Barbarič, po ktorom nasledoval 
príhovor riaditeľa NSRV Ing. Vladimíra Vnuka. 
Hlavnou témou bolo predovšetkým hodnotenie 
Programu rozvoja vidieka (PRV SR) a LEADER v 
programovom období 2007-2013. Skúsenosti s 

V dňoch 11.-12.12.2013 sa manažérka MAS 
Vršatec Petra Šupáková zúčastnila školenia 
zameraného na program URBACT. Program 
URBACT prispieva k vytvoreniu a zavedeniu 
nových riešení mestskej obnovy, ktoré budú 
prínosom pre obyvateľov všetkých európskych 
miest. Hlavným opatrením programu URBACT 
je vytvorenie a zaistenie funkčnosti siete miest 
a územných správnych jednotiek. Program má 
14 tematických sietí, v ktorých sa stretávajú 
odborníci partnerských miest z členských štátov 
EU, kde si vymieňajú skúsenosti o problematike, 
ktorú riešia mestá a mestské regióny. Tento 
program ponúka zaujímavé možnosti 
spolupráce medzi mestami z členských zemí EU. 

V dňoch 13.-15.11.2013 sa konala zahraničná 
odborná exkurzia “Prístup LEADER v Českej 
republike a regionálna značka”, ktorú 
organizovalo regionálne pracovisko NSRV 
pre trenčiansky kraj. Účelom exkurzie bolo na 
základe príkladov dobrej praxe a jednotlivých 
prezentácií sledovať prístup LEADER a 
implementáciu integrovaných stratégií v troch 
českých MAS: MAS Regionu Haná, MAS Horní 
Pomoraví a MAS Šumperský venkov. Hlavnou 
témou však bola regionálna značka, v rámci 
ktorej sa konali prezentácie o regionálnom 
značení a následne sa uskutočnila prehliadka 
vybraných producentov využívajúcich systém 

implementáciou prístupu LEADER v okolitých 
krajinách, názory na budúcnosť rozvoja vidieka, 
možnosti vzájomnej spolupráce medzi sieťami 
a MAS prezentovali zahraniční zástupcovia MAS 
z Maďarska, Rakúska a Českej republiky. Svoju 
činnosť v súčasnom programovom období 
predstavili slovenské miestne akčné skupiny 
bilancovaním svojich aktivít a predstavením 
implementácie svojich integrovaných stratégii 
rozvoja územia. V rámci týchto prezentácií 

vystúpila manažérka MAS Vršatec Petra 
Šupáková. Informácie o príprave nového 
programového obdobia poskytol vo svojej 
prezentácií s názvom PRV SR 2014 – 2020 - 
Proces programovania a podpora miestneho 
rozvoja Ing. Martin Majerech z Odboru 
rozvoja vidieka a LEADER MPRV SR. PRV SR z 
pohľadu Pôdohospodárskej platobnej agentúry  
predstavil Ing. Ľubomír Partika zo Sekcie 
projektových podpôr a štátnej pomoci PPA.

regionálneho značenia. Dňa 13.11.2013 sme 
navštívili územie MAS Region Haná, kde nám 
bolo predstavené hasičské múzeum v rámci 
prehliadky úspešne zrealizovaných projektov 
cez MAS a mliekareň s výrobou mliečnych 
produktov v rámci regionálnej značky. Po 
skončení prehliadky sa konala prezentácia MAS 
Horní Pomoraví, kedy sme sa oboznámili s jej 
činnosťou a regionálnym značením, konkrétne 
regionálnou značkou Jesenníky. Ďalší deň 
14.11.2013 sa konala prehliadka certifikovaného 
zážitku – Rychlebská stezka, pričom išlo o 
ucelenú sieť trás upravených pre jazdu na 
horských bicykloch. Ďalším navštíveným 

certifikovaným zážitkom bol „Faunapark“. 
Následne sa konala prehliadka relax centra 
ako certifikovaného poskytovateľa služieb. Po 
exkurziách sa vo večerných hodinách konala 
prezentácia MAS Šumperský venkov. Posledný 
deň, 15.11.2013, sme túto MAS navštívili. 
V rámci nej sa konali návštevy obcí Loučná 
nad Desnou, Velké Losiny – Maršíkov, Nový 
Malín, Dolní Studánky, v ktorých sa uskutočnili 
prehliadky úspešne zrealizovaných projektov. 
Zahraničná odborná exkurzia splnila svoj účel 
a bola prínosom pre všetky zúčastnené strany.  

Manažérka MAS na školení URBACT

Účastníci exkurzie
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Povesti spod Vršatca 
Klenoty nášho územia

IX. Pruštiansky močiar

Schyľovalo sa k silvestrovskému popoludniu, keď sa po ceste vedľa Váhu náhlili oproti toku rieky dvaja 
jazdci. Oný december roku 1700 bol suchý, sneh akosi nie a nie napadnúť. Títo jazdci boli husármi 
trenčianskeho pána a jeden z nich pod košeľou ukrýval list pre pána hradu Lednica. Akurát cválali okolo 
Pominovca, keď sa ich kone zastavili. Začali ustrašene fŕkať a dupotať. Zľakli sa neobyčajného hluku, 
ktorý čoraz viac mocnel, až sa rozhučal do rachotu, v ktorom bolo počuť nielen skuvíňanie víchrice a 
rachot hromu, ale aj podivné zvuky, pripomínajúce hukot vody počas povodne. Jeden z husárov skríkol: 
„Ratujme sa k horám!“ Prinútili kone k cvalu do polí, kade sa mohli dostať na vyvýšené miesto mimo 
dosahu povodne. Keď dosiahli miesta, kde sa dnes stretajú chotáre Bohuníc a Pruského, jazdci zastali a 
ohliadali sa späť. Až potom videli, že dolu korytom Váhu sa ženie obrovská vodná vlna a strháva všetko, 
čo jej stojí v ceste. Ba vylievala sa po okolí, v búrkovej temrave bolo vidieť, že voda zalieva polia, ktorými 
jazdci práve precválali. Najstrašnejšie však bolo, že sa pod nohami koní začala i zem triasť, prehýbať a 
vydúvať. Očividne nastalo veľké zemetrasenie. Aby toho ešte nebolo dosť, za chrbtami trenčianskych 
poslov bolo počuť praskot a lomoz padajúcich skál. Vystrašene sa podívali k holým bradlám Vršatca a 
videli, že sa hýbu a lámu. 
Stuhnutí strachom bezradne stáli na mieste nevediac čo urobiť. Až o dobrú chvíľu sa odvážili v ceste 
napredovať, ale pre istotu sa zastavili v Pruštianskom kaštieli, kde ich prichýlili. Keď sa dočkali rána, 
takmer spadli od hrôzy z nôh. Krajina pri Váhu vyzerala ako more, všade boli kalné vody a strechy 
niektorých domov boli zlomené alebo celkom chýbali. Neskôr uvideli, že uprostred tej záplavy sa krúti 
obrovský vodný lievik. Pravdepodobne to bolo epicentrum zemetrasenia, kde vznikla priepasť a voda 
sa valila do nej. Netrvalo dlho, keď aj z podhradia Vršatca pribehli do dediny vystrašení ľudia a volali: 
„Vršatské skaly sa odlomili a skotúľali sa dolu brehmi, skoro nás zabili!“ 
Trenčianski husári boli poriadne vystrašení, avšak museli pokračovať v ceste a odovzdať pánovi Lednice 
list. Keď šťastlivo dorazili na hrad Lednica, pán hradu ich posadil ku kozubu. Všimli si, že tam sedí aj akýsi 
muž v čiernom obleku a oči upiera do plameňov praskajúceho ohníka. O chvíľu sa ich spýtal: „Čo ste po 
ceste videli?“ Porozprávali mu všetko o hrôze, ktorú zažili a videli. Nato muž tajomne riekol: „Mali ste 
veľké šťastie, lebo ste unikli nešťastiu, ktoré prichádza do týchto končín na hrane vekov. Teda, v tomto 
prípade na konci starého a na začiatku nového storočia. Skončilo jedno storočie a začína druhé. Na to 
musia ľudia žijúci pod bielymi skalami vždy pamätať. Tajomné sily hýbu zemou, v ktorej oddávna sídlia zlí 
duchovia. Hľa, iba na lednickom hrade sa nepohol ani jediný šindeľ. V lednických skalách je ukryté ešte 
jedno tajomstvo, ktoré poznám iba ja a je takej sily, že duchovia týmito skalami nehýbu.“ 
Tých dvoch poslov preskočil mráz strachu, lebo z neznámeho muža vystupovalo neopísateľné tajomstvo. 
O chvíľu aj pán hradu riekol, že len tomuto mágovi vďačí za to, že nešťastie Lednicu obišlo, lebo vraj nad 
Lednicou hýbal ramenami a šepkal zaklínadlá. To ich vystrašilo ešte viac, preto sa brali preč. Lenže pán 
hradu im dal už priniesť víno i pečienku a vraj, kým sa občerstvia, napíše do Trenčína odpoveď. Kým sa 
tí dvaja hostili, tajomný muž rozprával: „Viete, šuhajci, ja som hvezdár Astrologus a tuto pánovi občas 
prídem porozprávať, čo mi prezradili hviezdy. Vám dvom môžem iba toľko zvestovať, že na kraj pod 
bielymi skalami ešte len príde pohroma. Táto, čo bola, je proti nej nič. Ľudia by na to mali pamätať, ale 
tí zabúdajú. Preto ich nové zemetrasenie prekvapí nepripravených a mnohí zahynú a kraj spustne. Tak si 
to aspoň vy, poslovia, navždy zapamätajte a ľuďom to pripomínajte. Aby sa včas ratovali. Ale teraz vám 
radím, aby ste sa veľmi domov neponáhľali.“
Dvaja husári sa napokon v Lednici zdržali oveľa dlhšie, lebo keď odchádzali, bolo už po zime. Keď sa už 
vracali domov a prechádzali cez Pruské, videli, že na tom mieste, kde na Nový rok pozerali na obrovský 
vodný vír, sa rozprestiera obrovské bahnisko. Ako sa tí poslovia dostali do Trenčína, sa už dnes nevie, ale 
ľudia videli, že z toho bahniska sa stal nebezpečný močiar, miesto, kde okrem močiarnych bylí nenarástlo 
nič. Ľudia museli dávať na seba veľký pozor, aby sa v trasovisku niekto alebo nejaké dobytča navždy 
nestratilo. Je na počudovanie, že o tridsať rokov močiar začal vyschýnať, až vyschol úplne. Vraj to bolo 
potom, keď aj do Pruského zavítal tajomný Astrologus. Vyhliadol jedného oráča a posmelil ho, aby ako 
prvý preoral veľký močiar. Už v ten istý rok bahnistá pôda zasa zarodila, tak ako predtým. A miesto, kde 
sa kedysi rozkladal močiar, hoci sa zmenilo na nepoznanie, sa dodnes nazýva Pruštiansky močiar. 

Spracované podľa knihy Vršatský černokňažník od Milana Húževku 
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Obec Pruské

Samosprávny kraj: Trenčiansky 
Okres: Ilava

Počet obyvateľov: 2 206
Rozloha: 1 293 ha

Prvá písomná zmienka: r. 1 244

Obec Pruské leží na pravom brehu rieky Váh. Obec je chránená od severných vetrov Bielymi 
Karpatmi. Na ich svahoch vyčnievajú vápencové bralá jurského a spodno-kriedového pôvodu. Ich 
najvyšší končiar v katastri obce Chmelová dosahuje výšky 960 m n.m. Na týchto bralách spočívajú 
pieskovcové paleogenné vrstvy, ktoré vystupujú na povrch pri Dúžavách, pozdĺž cesty vedúcej z 
Pruského na Vršatec. Kedy a ako vznikla obec, o tom niet žiadnych písomných dokumentov. Najstarší 
dokument sa datuje z r. 1244, v ktorom je obec Pruské spomínaná pod menom terra Pruska. Tento 
dokument je registrovaný pod číslom 266 v Diplomatickom archíve, nehovorí však o založení obce. 
Nakoľko tento, ako aj iné dokumenty, spomínajúce okolité obce, prezrádzajú dosť vysoký stupeň 
hospodárskeho, sociálneho a právneho vývoja už v 13.storočí. Môžeme predpokladať, že obec bola 
založená v predchádzajúcich storočiach. Keď koncom 18. storočia zrúcali starý kostol, v hlavnom 
oltári našli kameň, do ktorého bolo vyryté, že kostol bol stavaný v roku 1221. Z toho vyplýva, že už 
vtedy obec jestvovala.

Aký je Váš vzťah k MAS Vršatec? 
Kladný, zdieľam totiž taký názor, že sme malí a 
preto sme nútení sa spájať a podporovať jeden 
druhého. Vždy to platilo a platiť bude, že reťaz 
je taká silná, ako je  najsilnejšie jej najslabšie 
ohnivko, ak sa dokážeme v správnej chvíli spojiť 
a pomáhať si, tak vtedy to má zmysel. Len touto 
cestou je možný intenzívnejší rozvoj, lebo nemá 
zmysel, aby boli obce, ktoré sú ekonomicky silné 
a obce, ktoré balansujú na pokraji prežívania. 
Vždy v tomto regióne bola tendencia združovať 
sa do veľkých celkov. Ako sa hovorí: „Spolu se 
to táhne líp“.

Je niečo čo sa Vám na MASke nepáči?
Umiestnenie jej centra, resp. jej sídlo nie je 
práve najšťastnejšie riešenie, je to od ruky, dá 
sa povedať. Ideálne by bolo niekde v strede 
MAS. Sídli však v obci, nie v najväčšom meste a 
to považujem za sympatické. 

Ktorá z aktivít MAS sa Vám páčila najviac a 
prečo?
Veľmi pekná a sympatická bola aktivita „Čistá 
obec, čistá MAS“ so zameraním na čistenie 
územia. Aj my v Pruskom sme svojou činnosťou 
podporili túto aktivitu, kde sa  naši občania 
zapojili a páčilo sa mi, že sa občania takto 
aktivizovali. Ďalej sa mi páčila aktivita zameraná 
na obnovu hradu Vršatec, takisto súťaž v 
tradičných receptov a aj letné kino, ktoré sa 
konalo v našej obci.

Čo by ste MASke odporučili? 
Viacej sa spropagovať, napríklad formou súťaže 
o najlepší „šot“ a potom tieto materiály z videí 
využiť na propagáciu.

Čiže si myslíte, že sa málo propagujeme?
Tí, ktorí sa venujú samospráve o Vás vedia, to 
je jasné, ale bežní občania vedia len okrajovo, 
alebo veľmi málo. 

Pozorujete zmeny v regióne tým, že tu 
pôsobí MAS?
Určite áno. MAS pomohla dovybavením a 
vybudovaním infraštruktúry v jej jednotlivých 
obciach. Zaujímavé sú aj mäkké aktivity, je však 
ťažké osloviť široké spektrum ľudí, majú averziu 
voči politike ako takej, a aj verejným aktivitám. 
Uzatvárajú sa sami do seba a do svojich činností 
a oblastí, v ktorých pracujú.

Ako dlho ste starostom obce?
Končím 3.volebné obdobie. Myslím si, že by 
malo byť zákonom stanovené, koľko volebných 
období môže byť najviac človek starostom. Je 
to tak, platňa sa obohrá a treba aj vedieť, kedy 
je ten správny moment odísť. V politike to platí 
dvojnásobne. V mojom prípade veľmi zvažujem, 
či pôjdem kandidovať, skôr nie ako áno.  Sú 
však ľudia, ktorí  ma podporujú, aby som 
išiel – dotiahnuť toto obdobie dočerpávania 
eurofondov. Skutočne neviem, v tejto dobe  je 
to stále otvorené. Uvidím, ako sa k tomu postaví 
rodina a čo dovolí  moje zdravie. Stále som 
však presvedčený, že všeobecne optimálny by 
bol celospoločenský koncenzus – to, čo je už 
tradičné v iných oblastiach – 3x a dosť!

Ste spokojný s fungovaním obce?
Vždy je čo zlepšovať, myslím si, že obec sa počas 
týchto 3 volebných období posunula vpred. 
Veľmi veľa vecí sa podarilo, niektoré síce nie, ale 
v zásade vývoj išiel tým správnym smerom aj 
napriek menším turbulenciám, presne tak, ako 
to v živote býva.

Čím je Vaša obec výnimočná? 
Má obrovský historický a prírodný potenciál, 
ktorý je daný výhodnou polohou a historickým 

vývojom. Výnimočná je aj formou riadenia, 
hovorím tomu „dvojvládie“. Máme „dvoch 
starostov“. Jedným som ja, druhým náš 
prednosta p. Polešenský. Má plno „prenesených“ 
kompetencií a ja jeho doporučené postupy a  
jeho osobu a názor plne rešpektujem. Sú však 
kompetencie, do ktorých nevstupuje nikdy on a 
takisto on rešpektuje mňa. Snažíme sa skutočne 
vzájomne akceptovať názory a pohľady na 
problémy a potom hľadať spoločné riešenia – 
jednoducho viac hláv , viac rozumu... Obec je 
ďalej výnimočná jej ľudským potenciálom. V 
obci je klub dôchodcov, hasičský zbor, divadlo 
Hugo a pod. 

Aké sú Vaše plány v obci?
Radi by sme, ak sa bude ešte dať, ďalej čerpali 
z EÚ. Chceli by sme rekonštruovať budovu 
telovýchovnej jednoty, vybudovať dielnu pri 
škole pre pracovné vyučovanie. Deti nevedia 
ani pribiť klinec. V tejto „gombíkovo - mačkacej 
ére“, ako ju ja volám, je totiž pre deti problém 
ho pribiť. Manuálna práca a manuálne 
zručnosti značne absentujú. Každá spoločnosť, 
ktorá si však prestala vážiť manuálnu prácu 
ľudí a brala ju za niečo podradné však kopala 
sama sebe hrob. Ak to pôjde takto ďalej aj u 
nás, o pár rokov nebude vedieť pomaly nik 
manuálne pracovať. Skúste už teraz nájsť 
kvalitného klampiara, murára? A o pár rokov 
to bude podstatne horšie, nakoľko nik deti 
neučí základným pracovným schopnostiam. 
Naďalej  by som sa veľmi rád venoval podpore 
a rozvoju turistickej infraštruktúry a budovaniu 
cyklotrás. Taktiež plánujeme zazeleniť obec, aby 
sa u nás ľuďom lepšie žilo. Cez zdroje z MAS 
sme sa zamerali na doplnenie infraštruktúry v 
miestnych častiach Podvažie, Savčiná.   

kostol sv. Petra a Pavla, autor Jozef Štefanec

Starosta MUDr. Viliam Cíbik, PhD.

interiér františkánskeho kostola sv. Juraja
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T L A Č O V Á    S P R Á V A
Púchovský mäsový priemysel, a.s. získal  

medzinárodné ocenenie za kvalitu potravín

Povedzte nám o úspechoch v obci resp. na čo 
ste najviac hrdí?
Som veľmi rád, že sa nám podarilo revitalizovať 
objekt základnej a materskej školy. A teší ma, 
že sa to podarilo aj napriek dodávacej firme, 
ktorou bola spoločnosť Eurobuilding. Nakoľko 
nastal problém, keďže ministerstvo spochybnilo 
proces verejného obstarávania. Rovnako 
úspešne hodnotím projekt na revitalizáciu 
centra obce Pruské.

Aké miesta by ste odporučili návštevníkom?
Rozhodne kryptu Hugolína Gavloviča, 3. 
Slováka zapísaného v zozname svetových 
kultúrnych osobností UNESCO, slovenského 
kňaza a spisovateľa, ktorý v našej obci pôsobil 
ako kazateľ. Kryptu sa nám podarilo taktiež 
zrekonštruovať. Ďalej by som nevynechal 
obidva kostoly, jeden je zasvätený sv. Petrovi a 
Pavlovi, druhý je františkánsky a zasvätený je sv. 
Jurajovi. Turisti by mali svoju trasu nasmerovať k 
Vršatským bralám, rovnako ako si urobiť výlety 
do celej okolitej prírody Bielych Karpát.

Prestížne medzinárodné podnikateľské združenie Club Global Trade Leaders´ so sídlom v  Madride 
udelilo Púchovskému mäsovému priemyslu, a.s. medzinárodné ocenenie za kvalitu potravín. 

Hodnotenie spoločností vykonávali nezávislí audítori a členovia Diplomatických zborov 
akreditovaných v Madride na základe inovácií produktov a technológií, filozofie kvality a 
poskytovaných služieb zákazníkom.

Club Global Trade Leaders´ je združenie popredných spoločností z 95 krajín sveta a pokrýva 
všetky odvetvia výroby a služieb v hospodárstve. Cieľom združenia je podporovať hospodárske a 
priemyselné vzťahy medzi  zamestnávateľmi, filozofiu kvality a orientáciu na zákazníka.

Naša spoločnosť sa tak zaradila medzi najlepšie svetové značky v oblasti potravinárstva.

„Udelenie tohto ocenenia sa stáva veľkým míľnikom v dejinách mäsiarskeho remesla nielen 
v Púchove, na Považí, ale aj na celom Slovensku.  Verím, že tradičné mäsiarske remeslo, kvalita  
výrobkov a inovácie sú a ostanú základom spokojnosti zákazníka,“ povedal majiteľ spoločnosti 
Anton Fabuš na margo ocenenia v Madride.

Pre Púchovský mäsový priemysel, a.s. s výhradne slovenským kapitálom, ktorý v roku 2007 prevzala 
rodinná firma Antona Fabuša, je toto medzinárodné ocenenie  už tretím európskym úspechom. 

PMP, a.s., sa v roku 2013 ako jediná spoločnosť zo Slovenska zaradila medzi TOP 500 najrýchlejšie 
sa rozvíjajúcich spoločností v Európe a skončila v celkovom poradí na 86. mieste. V tom istom roku 
sa mäsokombinát stal absolútnym víťazom v skupine Regionálnych lídrov na trhu, kde PMP, a.s., 
ktorých hodnotili poprední svetoví ekonómovia spolupracujúci s  Londýnskou burzou.

Marcel Ondráš, hovorca PMP, a.s.

interiér františkánskeho kostola sv. Juraja

Trasa náučného chodníka Hugolína Gavloviča
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Obec Sedmerovec

Samosprávny kraj: Trenčiansky 
Okres: Ilava

Počet obyvateľov: 433
Rozloha: 600,6 ha

Prvá písomná zmienka: r. 1229

Sedmerovec leží na mieste bývalého popolnicového pohrebiska lužickej kultúry z mladšej doby 
bronzovej. Ku vzniku názvu obce sa viaže povesť. Tá hovorí o veľkej povodni, pred ktorou sa 
zachránilo iba niekoľko rodín a sedem oviec – sedmero oviec. Podľa ústneho podania a najstarších 
povestí, ktoré sa zachovali medzi ľudom, obec Sedmerovec bola založená obyvateľmi obce 
Pominovce, ktorý sa zachránili pred povodňou. Zanikla tak obec Pominovce a novú obec museli 
založiť vyššie, kam nesiahali vody rieky Váh. Ide ale len o úvahy, ktoré nie sú podložené faktami. 
Obec Pominovce sa spomína prvýkrát v roku 1229. Z tejto osady sa zachoval románsky kostolík, 
ktorý mohol byť podľa historikov postavený najneskôr v 12. storočí alebo aj skôr. Tento kostolík je 
zasvätený svätému Jánovi Krstiteľovi. 

Aký je Váš vzťah k MAS Vršatec?
Myslíme si, že sa dá charakterizovať viac ako len 
pozitívny. Označil by som ho za veľmi pozitívny! 
Prevláda u mňa všeobecná spokojnosť s 
pracovníkmi MAS a to nielen v rámci pomoci 
čo sa týka projektovej podpory, ale aj v rámci 
ostatnej činnosť.

Ktorá z aktivít MAS sa Vám páčila najviac a 
prečo?
Súťaž v pálenke a pečení i letné kino. Len 
bohužiaľ, to sme v našej obci nemali a ak ho tento 
rok budete poriadať, rozhodne máme záujem a 
chceli by sme, aby sa u nás aj premietalo. Čo 
sa týka aktivít pre školy tak sme sa nezapájali, 
pretože školu v obci nemáme, a nakoľko som 
úväzkový starosta, nestíham chodiť na niektoré 
akcie, ale myslím si, že podujatia a výstavy majú 
vysokú úroveň, ako to sledujem. Čo sa týka 
investičných akcií, teda projektov, tak rast a 
pokrok vnímam nielen u nás, ale aj v ostatných 
obciach. Zo zdrojov v rámci MAS prebehla 
rekonštrukcia mostu a revitalizácia vstupu na 
cintorín. Zo strany občanov bola vyslovená 
veľmi veľká spokojnosť. 

Je niečo, čo sa Vám nepáči?
Zatiaľ nič také, ale nepáči sa mi, že ste ďaleko. 
MAS by mala byť niekde v strede, na druhej 
strane kto chce a potrebuje niečo riešiť, musí 
pár kilometrov obetovať.

Čo by ste MASke odporučili?
Aby nepoľavila v doterajšom tempe, tak ako nás 
učili vo futbale, že začíname naplno a pomaly 
pridávame väčšie tempo. Určite ešte viac elánu 
a chuti do práce. Viem a verím, že je to ťažké, 
ale ste mladí ľudia a už ste ukázali, že to viete.

V čom vidíte potenciál MASky?
Jej potenciál vidím vo spoločnom vytváraní 
vhodných podmienok pre život občanov v 
tomto regióne či už prostredníctvom projektov 
investičného charakteru, alebo organizovaním 
kultúrno-spoločenských akcií. 

Ako dlho ste starostom obce?
Ide o moje 5. volebné obdobie, starostom som 
od roku 1994.

Ste spokojný s fungovaním obce?
Ja som. (Úsmev) Mali by byť predovšetkým 
občania, ale to máte tak, jedným sa páči, čo 
sa v obci deje, druhým nie. Je to údel mojej 
funkcie. Aj s občanmi som spokojný, no nájdu 
sa aj výnimky potvrdzujúce pravidlo. (Úsmev) 
Keby bolo viac financií, dalo by sa robiť viac 
drobnejších akcií a aktivita aj z našej strany by 
mohla vyť vyššia, ale snažíme sa robiť čo je v 
našich silách.

Aké sú Vaše najväčšie úspechy v obci?
Začínali sme futbalovým ihriskom, nasledoval 

vodovod, plynovod, výstavba šatní na ihrisku, 
ďalej výstavba viacúčelového ihriska, ktoré 
sa využíva aj na kultúrne podujatia. Taktiež 
prebehla rekonštrukcia domu smútku. 
Najväčšou a zároveň najkrajšou akciou, na 
ktorú som hrdý, bola stavba kostola v obci v 
rokoch 2000 – 2002, do ktorej sa zapájali všetci 
občania či už finančne alebo fyzicky. Kostol 

bol postavený z financií občanov, obecného 
úradu a sponzorov. Túto výstavbu som viedol 
ja, financie mala na starosti skupina 5 ľudí. 
Odkúpili sme pozemky a s výstavbou kostola 
sa vystavalo a upravilo aj námestie a okolie 
kostola. A potom sú to už spomínané projekty 
cez MAS – rekonštrukcia mostu a revitalizácia 
vstupu na cintorín. Uskutočnila sa rekonštrukcia 

bicyklová púť k Pominovcu, autor Vladimír Ronec

letecký pohľad na obec, autor CBS s.r.o
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SLOVENSKÍ  SKAUTI  DOSTALI  DAR  KU  STOROČNICI

celej obce v rámci cestnej infraštruktúry. Všetky 
cesty máme zasfaltované a sú v dobrom stave. 
Pri obecnom úrade sme vystavali detské ihrisko 
ako i 2 autobusové zastávky. 

V čom je Vaša obec výnimočná?
Môžem pochváliť ľudí za čistotu. Takže aj v tom 
spočíva výnimočnosť našej obce, že ju udržujú 
občania peknú tak, ako sa patrí. Máme dva 
kostoly, jeden v Pominovci zavätený sv. Jánovi 
Krstiteľovi a nový kostol v obci, ktorý je zasvätený 
Božskému srdcu Ježišovmu. Obec a jej okolie sa 
môže pochváliť peknou prírodou. V obci máme 
založenú dychovú hudbu Sedmerovanka, ktorá 
vystupuje na obecných podujatiach a akciách v 
blízkom okolí. Slávime tradičné fašiangy a hody. 
Poslednú augustovú nedeľu býva bicyklová 
púť k románskemu kostolíku v Pominovci a pri 

V nedeľu 27.10.2013 popoludní prebehla vo výstavných priestoroch ZŠ v Hornom Srní vernisáž výstavy „10 
rokov skautingu v Hornom Srní a Nemšovej očami fotografov.“ Otvorenia výstavy sa zúčastnili okrem vedenia 
117. zboru aj starosta OÚ, skauti spriatelených zborov a tiež skauti z Moravy, zo Štítnej nad Vláří a široká 
verejnosť.
  Súčasťou otvorenia výstavy bol aj krst prvých dvoch dielov skautského románu Nikdy sa nevzdávaj! Autorom 
románu je dlhoročný člen klubu oldskautov nášho zboru brat Ing. Jaroslav Janečka,  skautským menom Amos.
  Pri písaní románu čerpal brat Amos okrem vlastnej fantázie aj zo skúseností nadobudnutých počas jeho 
pôsobenia v 1. oddieli skautov v Dubnici nad Váhom ako aj zo života skautov v 117. zbore. Veľa námetov mu 
poskytla aj jeho horolezecká minulosť.
  Ústrednou témou románu sú neobyčajné dobrodružstvá chlapcov, skautov z družiny Líšok , a ich strastiplné 
osudy. Títo malí hrdinovia vo svojich srdciach uznávajú hodnoty ako sú priateľstvo, spravodlivosť a česť. Život 
sa však s nimi nemaznal a často sú vystavení rôznym nástrahám, nepriazni osudu neraz i prírodným živlom. 
Pre dosiahnutie svojich cieľov sú ochotní siahnuť až na dno svojich síl. Viacdielny román Nikdy sa nevzdávaj! 
obsahuje všetko, čo k dobrodružnému žánru patrí: napätie, záhady, boj o priateľstvo a detektívne zápletky. 
Čitateľ sa dozvie, ako sa im darilo či nedarilo naplniť heslo Prvého oddielu skautov: Nikdy sa nevzdávaj!
  V družine Líšok, ako je to bežné, sa stretli chlapci rôznych pováh, záľub či sociálneho postavenia. Napriek 
tomu sa im podarilo vytvoriť súdržný kolektív. Pod vedením skúsených vedúcich, či už radcov družín alebo 
vodcov oddielov sa formovali ich osobnosti a chlapci sa krôčik po krôčiku zbavovali zlých návykov a vlastností. 
To len dokazuje, aký význam má skauting na výchovu mládeže aj v dnešnej dobe, kedy sa postupne vytráca zo 
života elementárna slušnosť a duchovné hodnoty.
  Je len škoda, že autor nenašiel pochopenie či pomoc pri vydaní románu vo vedení slovenského skautingu. 
Už aj preto, že je to jeden z mála skautských románov na Slovensku. Preto vydal brat Amos prvé dva diely na 
vlastné náklady.
  V súčasnosti brat Jaro Janečka robí posledné úpravy tretieho dielu románu. Želám mu, aby aj tento diel 
trilógie bol tak dobre napísaný, ako prvé dve časti. A tiež verím, že sa nájde sponzor, ktorý by bol ochotný 
uhradiť aspoň časť nákladov na vydanie záverečného dielu.
  Milý brat Amos. Ďakujeme ti, že si prispel svojím románom, ako i svojou prácou pri písaní zborovej kroniky k 
lepšiemu pochopeniu významu skautingu. Nech sa ti darí!

  Slúžim – Vlado Bobor Janečka

svätej omši sú posvätené bicykle. Omšu slúži 
vždy nejaká významná osobnosť z cirkevného 
života.

Aké sú Vaše plány? 
Do budúcna by sme chceli zrekonštruovať 
budovu obecného úradu, interiér aj exteriér. 
Čo sa týka pominovského kostolíka chceli 
by sme vybudovať k nemu prístupovú cestu, 
vybudovať tam parkovisko, zreštaurovať 
vnútorné maľby a kompletne upraviť interiér 
kostola. Taktiež by sme chceli nábytkom vybaviť 
obecný úrad a kultúrny dom. Plánujeme opraviť 
budovu bývalej školy a spraviť z nej herňu 
na stolnotenisové aktivity, nakoľko sa v obci 
nachádza stolnotenisový klub. Dúfame, že sa 
nám podarí spraviť reguláciu sedmerovského 
potoka na námestí od obecného úradu po 

hostinec. 
Aké miesta by ste odporučili návštevníkom?
Tak určite je to viacúčelové ihrisko spolu s 
futbalovým ihriskom. Rozhodne odporúčam 
prechádzky a turistiku v okolitej prírode. 
Najväčšou atrakciu je samozrejme Pominovský 
kostolík, ktorý predstavuje jednu z troch 
najstarších pamiatok tohto druhu na Slovensku. 
Takže cykloturistom dávam do pozornosti 
bicyklovú púť k Pominovskému kostolíku v 
poslednú augustovú nedeľu, no a potom je to 
návšteva kaplnky Sedembolestnej Panny Márie 
na Líštej v prekrásnej prírode nad obcou, kde sa 
slúži raz do roka omša. 

kostolík sv. Jána Krstiteľa v Sedmerovci, autor Ivan Varga starosta obce Ján Galko
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Jednota dôchodcov
Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS) 
vznikla v roku 1990, pričom v zmysle zákona 
je občianskym združením. Je samostatnou 
právnickou osobou. Do jej postavenia a činnosti 
môžu štátne orgány zasahovať len v medziach 
zákona. Združuje občanov staršieho veku – 
dôchodcov bez rozdielu národnosti, politickej 
príslušnosti, náboženstva a sociálneho pôvodu. 
JDS Tuchyňa vznikla v roku 2005. V nasledujúcich 
riadkoch Vám prinášame rozhovor s jej 
predsedníčkou pani Oľgou Cíbikovou.

Ako hodnotíte pôsobenie MAS Vršatec v 
regióne?
Čo sa týka MASky, združenie je výnimočné, 
páči sa mi prístup zdola nahor, čo znamená, 
že na našom území si sami rozhodneme, 
čo je pre nás dôležité a rozhodujeme, aké 
projekty podporíme. Páčia sa mi priority 
MASky, že využívame dodávateľov z regiónu 
a podporujeme miestnu produkciu. V regióne 
je vidieť budovanie infraštruktúry, myslím 
si, že všetkým nám záleží na zveľaďovaní a 
skrášľovaní Považia.

Aký je Váš vzťah k MASke?
Je veľmi pozitívny. Veľmi sa mi páči, že ste 
ľudia na úrovni. Predseda Juraj Ondračka je  
predsedom NSS MAS, čo považujem za prínos 
pre MAS. Peťka zastupuje slovenské MAS v 
EÚ, propagačné materiály sú na veľmi vysokej 
úrovni. Začalo to už s Jelou Tvrdoňovou, kedy 
treba vyzdvihnúť jej prínos pre MASku. Myslím 
si, že ste veľmi dobrý tím.

Je niečo, čo sa Vám na MASke nepáči?
Určite nie, akurát vzdialenosť k Vám. A keby ste 
mohli viac chodiť medzi nás a navštevovať nás. 

Ktorá z aktivít sa Vám páčila najviac a prečo?
Veľmi sa mi páčilo podujatie „Chute a vône 
Vršatca“. Bolo fajn, že sa na jednom mieste 
sústredili recepty našich starých materí, je 
totiž dobré ich všetky zozbierať a dať ich 
dohromady. Určite sa mi páčila aj výtvarná 
súťaž „Očami detí“. Treba, aby sme podchytili 
deti v školách a škôlkach, aj súťaž v zbere 
odpadov bola prínosom pre región. Páčilo sa mi 
veľmi pexeso. Tiež som veľmi vďačná, že sme 

sa mohli zúčastniť vzdelávacích aktivít či už v 
Českej republike, alebo v Rakúsku, odkiaľ sme si 
odniesli veľa užitočných informácií. 

Čo by ste MASke odporučili?
Pokračovať tak ako doteraz i napriek 
rôznorodosti subjektov, ktoré MASka združuje, 
pretože máme jeden a ten istý cieľ, a to 
zveľaďovať i skrášľovať Považie. 

Kedy a ako vzniklo Vaše združenie?
Okresné združenie vzniklo 9.1.2000 v Ilave. 
Okresná organizácia na čele s krajským 
predsedom pánom Miklošom rozoslala 
na obecné úrady listy, v ktorých vyzývali 
starostov, aby sa zakladali jednoty dôchodcov 
v jednotlivých obciach. Naše združenie JDS 
Tuchyňa vzniklo v roku 2005. O rok neskôr, v 
r. 2006 sme založili popri JDS spevácky zbor 
Tuchynka. Takmer všetci členovia z JDS sú aj 
členmi zboru. Postupne boli založené jednoty 
dôchodcov v Červenom Kameni, Bohuniciach, 
Kameničanoch, Bolešove, Mikušovciach, 
Dulove a vo Vršatskom Podhradí. Ja som 
podpredsedníčka okresného združenia v Ilave 
a predsedníčka JDS Tuchyňa. V roku 2010 sme 
dostali klubovňu od obecného úradu. Pri nej 
sa nachádza aj knižnica, kde sa stretávame 
každý pondelok a máme možnosť si zdarma 
zapožičať knihy, časopisy Vitalita a Tretí vek. 
V klubovni máme aj propagačné materiály a 
Spravodaj MASky. 

Koľko členov má JDS Tuchyňa?
V súčasnosti máme 60 členov. 

Čomu sa Vaše združenie venuje?
Spoločne aj s členmi jednoty dôchodcov z 
okolitých obcí chodíme na termálne kúpanie. 
Boli sme v Malých Bieliciach, Dunajskej Strede a 
vo Veľkom Mederi. Zúčastňujeme sa na výstave 
Záhradkár v Trenčíne, chodíme do divadla alebo 
opery do Žiliny a do Bratislavy. Zorganizujem 
autobus a ideme. Taktiež chodíme na relaxačné 
pobyty do Turčianskych Teplíc, Trenčianskych 
Teplíc, Nimnice a Bardejova. Niektorí naši 
členovia navštevujú univerzitu 3.veku v Trenčíne 
alebo v Martine.  Pravidelne sa zúčastňujeme 
športových súťaží. Víťazi idú z krajských súťaži 
na celoslovenské športové hry. Naša dolina 

má víťaza, a tým je pán Anton Dobrodenka., 
ktorý získal niekoľkokrát za sebou prvé miesto 
na celoslovenskej súťaži. Organizujeme 
besedy s lekármi, mali sme aj besedu s 
ľudovým liečiteľom, ktorá bola zameraná na 
alternatívnu medicínu, čaje a bylinky či zdravú 
stravu. Organizujeme posedenie pri čaji. Ďalej 
vystupujeme na obecných podujatiach, akými 
sú uvítanie detí do života, Deň matiek, Deň detí 

v materskej škole a pomáhame pri Tuchynských 
hodoch. V mesiaci október organizujeme 
podujatie v rámci mesiaca úcty k starším. 
Taktiež sa zúčastňujeme na krajskej prehliadke 
speváckych súborov v Dubnici nad Váhom. 
Máme družbu s Klubom seniorov v Nedašove, 
pričom nás každý rok pozývajú na smaženie 
„vaječiny“ – praženica a slanina, a dožinky. My 
ich opätovne pozývame na hody a výročnú 
schôdzu. Chodievame hrať bowling, boli sme 
aj v Nedašove a teraz ideme s Nedašovčanmi 
hrať do Pruského. Sme v podstate pravou rukou 
starostky, pomáhame a zúčastňujeme sa brigád. 
Na konci roka poriadame silvestrovskú zábavu. 
Postupne sa striedame. V roku 2013 bola zabáva 
v obci Mikušovce, tento rok bude v obci Dulov a 
na budúci rok u nás v Tuchyni. 

Aké sú plány Vášho združenia?
Plánujeme podať projekt do MAS a taktiež 
chceme napísať projekty, podať si žiadosti a 
získať finančné prostriedky z rôznych grantov. 
Zamerané budú na učenie sa na počítači, prácu 
s internetom, ďalej chceme  pokračovať v 
tradícii bowlingu, pripravujeme sa na juniáles, 
ktorý budeme tento rok organizovať prvýkrát, 
pričom pôjde o tradičnú zábavu a posedenie pri 
dobrej hudbe.   

Ktorú z Vašich aktivít považujete za 
najúspešnejšiu, na ktorú ste hrdá?
Ja osobne som hrdá na spevácky zbor Tuchynka, 
ale taktiež aj na všetky kultúrno-spoločenské 
aktivity, ktoré robíme. Zúčastňujeme sa aj na 
upratovaní cintorína, kostola, pomáhame na 
brigádach, vyrezávame kríky, odnášame konáre 
a upratujeme.

Oľga Cíbiková

Spevácky zbor Tuchynka
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Únia žien
Občianske združenie Únia žien Slovenska (ÚŽS) 
je mimovládna organizácia s celoslovenskou 
pôsobnosťou. Je nástupníckou organizáciou 
Slovenského zväzu žien a do novembra roku 
1997 pôsobila pod názvom Demokratická únia 
žien Slovenska.
ÚŽS má 11 821 členiek registrovaných v 8 
krajských organizáciách – Bratislava, Trnava, 
Trenčín, Nitra, Banská Bystrica, Žilina, Prešov 
a Košice. Členstvo v občianskom združení 
je dobrovoľné. Členkou sa môže stať každá 
občianka Slovenskej republiky, ako aj 
občianka iného štátu s trvalým pobytom na 
území Slovenska, ak dosiahla vek 16 rokov 
a stotožňuje sa so stanovami ÚŽS. Hlavným 
poslaním občianskeho združenia je snaha o 
tvorbu a zabezpečenie priestoru pre všestranný 
osobnostný, vzdelanostný a kultúrny rozvoj ženy 
a priestoru pre jej plnohodnotnú sebarealizáciu 
v rodinnom, ekonomickom, politickom 
a spoločenskom živote. V nasledujúcich 
riadkoch Vám prinášame rozhovor s bývalou 
predsedníčkou a súčasnou členkou ÚŽS Bolešov 
pani Jankou Gašparovou. 

Ako a kedy vznikla Únia žien?
Základná organizácia v Bolešove vznikla pred 
20 rokmi a tvorilo ju asi 15 žien. V združení 
som bola 18 rokov predsedníčkou, momentálne 
som členkou a zastupujem združenie v MAS. 
Pred revolúciou existoval Zväz žien, ja som bola 
vo výbore zväzu a po revolúcii ma jedna pani 
oslovila, aby sme založili niečo podobné. Našimi 
prioritami bolo a je pomôcť obci, aby ľudia 
kultúrnejšie žili, podriaďujeme sa potrebám 
obecného úradu a poslancom, pomáhame 
organizovať fašiangy, oslavu Dňa matiek. 
Keď napríklad prišla návšteva z ministerstva, 
pripravili sme dedinské pohostenie. 

Momentálne má združenie koľko členiek?
V súčasnosti máme 48 členiek.

Aké sú Vaše terajšie aktivity?
V podstate sme začínali pri fašiangoch. 
Pokračovali sme ďalšími podujatiami, napríklad 
výstavkami. Ja sama som pracovala ako 
sestrička v centre sociálnych služieb v Slavnici. 
Chorí pacienti robili krásne práce, aj keď boli 
postihnutí, preto som oslovila riaditeľa, aby 
nám pomohli s výstavou, kde vystavovali práce 
žiakov zo školy. Popri výstave sa konali oslavy 
Dňa matiek. Zohnali sme darčeky, upiekli sme 
koláče. Bolo to krásne, potešili sme približne 100 

mamičiek. Takže sme zabezpečili 100 darčekov 
a snažili sme sa pritiahnuť všetky mamičky v 
obci. Zavolali sme aj muzikantov z blízkych 
dedín, napríklad Sedmerovanku. Chceli sme, 
aby mali radosť všetky ženy či už chudobnejšie  
alebo vdovy. Organizovali sme posedenie s 
názvom „Spieva celá dedina“, kedy prišli z 
okolitých dedín ženy, zasadala hodnotiaca 
komisia zložená z učiteliek, zase sme pripravili 
občerstvenie, upiekli zákusky. Je veľmi dôležité, 
aby Únia žien spolupracovala s kultúrnou 
komisiou na obecnom úrade. Po 18-tich rokoch 
som sa rozhodla ukončiť svoje pôsobenie ako 
predsedníčka a na túto funkciu som navrhla 
pani učiteľku, nakoľko som vedela, že bude 
bezproblémovo spolupracovať so súčasnou 
kultúrnou referentkou. Naše aktivity aj tento 
rok začali s fašiangami. Ľudia sa síce pomenili, 
ale aktivity ostávajú. Pre členky organizujeme 
MDŽ. Opäť sa pripravujeme na Deň matiek, 
na ktorom budú vystupovať detičky zo školy. V 
júli sa bude konať každoročný futbalový turnaj 
o pohár starostu, kde budeme variť guláš, dva 
kotle, jeden pre mužstvo a druhý na predaj 
fanúšikom, tiež robievam obložené misy.  Taktiež 
pomáhame, keď sa v obci slávia hody. Október 
ako mesiac úcty k starším oslavujeme taktiež, 
robili sme šalát a rezne. Ďalším výborným 
podujatím, kde pomáhame, je Beh údolím 
Váhu, ktoré sa konáva koncom septembra. Opäť 
varíme guláš a pripravujeme párky a čaj pre viac 
ako 250 žiakov. V decembri sa koná Mikuláš 
pre deti, ale to pripravuje kultúrna komisia s 
požiarnikmi. 

Aké sú Vaše plány? 
Organizovanie a pomáhanie na každoročných 
aktivitách. 

Ako často a kde sa s členkami stretávate?
Za môjho pôsobenia sme sa stretávali u mňa 
doma alebo v krčme, aj prvú výstavku sme mali 
tam. Stretávanie prebieha podľa potreby, aj 
predtým, aj teraz. Miestnosť nemáme. Dali sme 
žiadosť na obecný úrad  a ponúkli nám priestory 
na ihrisku, ale je tam veľká zima. Raz sme tam 
mali stretnutie a sedeli sme v kabátoch. 

Aký je váš vzťah k MASke?
Kladný, som rada, že sme jej členmi. Nadchla 
ma myšlienka jej založenia, preto som chodila 
na úvodné stretnutia, kde nás informovali o 
možnostiach vstúpiť do MAS. Chcela som 
vedieť, ako naša obec bude napredovať, nie 
je mi ľahostajný stav obce. Mám rada ľudí, 
som rada, keď im môžem pomôcť v rôznych 
oblastiach. Nie, že by som chcela byť v TV alebo 
inak medializovaná, napr. aj súťaž a moja výhra 
v super svokre v roku 1999, bola som nešťastná, 
že som vyhrala, lebo som si myslela, že si to iné 
ženy možno viac zaslúžili, ale nakoniec som to 
brala ako pozitívum, že reprezentujem obec 
Bolešov. V MASke sú potrebné aj neziskové 
organizácie a som rada, že sme tam práve my. 

Je niečo, čo sa Vám nepáči?
Ja osobne som veľmi spokojná, nie je nič, čo by 
sa mi nepáčilo, naozaj som spokojná, myslím si 
dievčatá, že sa snažíte. Človek za Vami chodí s 
radosťou a nadšením, môžeme Vám veriť a ani 
neviem, ako Vám mám vysloviť vďaku. Myslím 
si, že toho máte naozaj veľa. Neviem, v čom by 
som vám mohla pomôcť. Radi vám pomôžeme, 
navaríme, upečieme. Týmto Vám aj ponúkam 
našu pomoc. 

Čo by ste MASke odporučili?
Takých ľudí ako ste vy, aby robila ďalej tak ako 
doteraz, pretože to robíte veľmi dobre. 

V čom vidíte potenciál MASky?
V predsedovi, ktorý má vo Vás oporu a môže 
Vám veriť. Potenciál teda vidím aj vo Vás.  

Ktorá z aktivít MASky sa Vám páčila najviac 
a prečo?
Ja by som nevyberala, lebo všetky Vaše aktivity, 
ktoré ste urobili, boli výborné. Či už fotografická 
súťaž aj upratovanie alebo súťaž v pečení, 
kde som bola v porote. Všetko, čo bolo, sa mi 
páčilo. Aj neformálne stretnutia. Kiežby bolo 
viac takých ľudí v regióne ako ste vy. 

Janka Gašparová

fašiangy v obci Bolešov, ktoré Únia žien pomáha organizovať autor Ivan Sprušanský
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Činnosť v rámci orgánov MAS Vršatec

Prijaté projekty v rámci posledného kola výziev

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 
štvrtýkrát dňa 8.11.2013, kedy bol predmetom monitoringu výjazd do terénu k zrealizovaným 
projektom. Členovia MV spoločne kontrolovali zrealizované projekty v obciach Bohunice, Dulov, 
Ilava, Krivoklát a Tuchyňa. Pri monitorovaní bol prítomný aj regionálny koordinátor NSRV pre 
Trenčiansky kraj Ing. Andrej Milo. Hodnotenie vypisuje každý člen Monitorovacieho výboru na 
hodnotiaci hárok a zároveň udeľuje projektu body podľa stanovených kritérií.  Následne kancelária 
MAS pripravuje podklady pre vypracovanie monitorovacej správy a najúspešnejšie projekty budú 
tvoriť súčasť publikácie o príkladoch dobrej praxe v rámci PRV 2007-2013 os 4 LEADER.

Výzva 31/PRV/MAS 47 - 3.2.A Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - A

Konečný prijímateľ Názov projektu Požadovaná výška NFP

Ing. Edita Spurná Zmena dokončenej stavby rodinného domu na 
nízkokapacitné ubytovanie 80 000,00 €

Andrej Pavlačka
Zmena dokončenej stavby hospodárskej 

budovy na nízkokapacitné  
ubytovacie zariadenie

66 108,535 €

Ivan Sabadka Rekonštrukcia budovy na nízkokapacitné 
ubytovanie 59 680,685 €

Výzva 32/PRV/MAS 47 - 3.3 Odborné vzdelávanie a informovanie - vzdelávanie

Bližšie k vidieku Vidiecky cestovný ruch, agroturistika  
a projektový manažment 10 000,00 €

Bližšie k vidieku Zavádzame regionálne značenie na 
slovenskom vidieku 9349,20 €

Bližšie k vidieku Obnova a rozvoj vidieka 6700,00 €

Výzva 33/PRV/MAS 47 - 3.3 Odborné vzdelávanie a informovanie - informovanie

Bližšie k vidieku Po stopách receptov starých materí na území 
MAS Vršatec 8 710,00 €

Bližšie k vidieku Značenie turistických, bežkárskych, 
cykloturistických a náučných tratí 9349,20 €

Výzva 35/PRV/MAS 47 - 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí - Dobudovanie infraštruktúry

Mesto Ilava Rekonštrukcia chodníka na Sihoti 9 968,34 €

Obec Skalka nad Váhom
Prístupový chodník k cintorínu Skalka n/Váhom 
časť Újazd vybudovanie ochranného zábradlia 

a nová oporná stena so zábradlím
13 305,00 €

Výzva 36/PRV/MAS 47 - 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí

Obec Slavnica Úprava kaplnky Panny Márie a vstupu na 
cintorín v obci Slavnica 20 457,99 €

Obec Bolešov Revitalizácia centrálnej zóny 32 295,89 €

Výzva 37/PRV/MAS 47 - 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo

Obec Skalka nad Váhom Detské ihrisko Skalka nad Váhom 8326,00 €

Výberová komisia
Výberová komisia je komisia, ktorú si MAS Vršatec stanovila pre hodnotenie a výber projektov, 
prostredníctvom ktorých sa implementuje integrovaná stratégia rozvoja územia. Zároveň zostavuje 
a predkladá zoznam projektov, ktoré odporúča schváliť na financovanie z PRV Výberová komisia 
je tvorená z 7 členov, rešpektujúc podmienku min. 50% zástupcov zo súkromného a občianskeho 
sektora a max. 50% zástupcov verejného sektora. MAS Vršatec si stanovila tzv. stálu Výberovú 
komisiu, ktorá zasadla poslednýkrát dňa 14.1.2014 v Hornej Súči. Predmetom zasadnutia bolo 
hodnotenie ŽoNFP k výzvam 31,32,33,35,36 a 37.

Vianočný večierok 
Dňa 20.12.2013 sa na gazdovstve Uhliská v Trenčianskej Závade konalo pre členov a priateľov MAS 
Vršatec vianočné posedenie spojené s prezentáciou aktivít za rok 2013 a plánom aktivít na rok 2014. 
Stretnutie hodnotíme z hľadiska výmeny informácií ako prínos pre všetky zúčastnené strany. 

Monitorovací výbor, regionálny koordinátor  
Ing. Milo a starostka obce Dulov pri monitorovaní

Zasadnutie Výberovej komisie
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