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Občasník Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ

 Už tretí rok sa Vám prihovárame vždy v lete pred Agrokom-
plexom, aby sme Vás poinformovali a aj sa trochu pochválili 
našimi úspechmi. Veď už máme polovicu obdobia rokov 2007 
– 2013 za sebou, s úplným ukončením projektov treba rátať 
do júna 2015. Za celý polrok sme stihli urobiť veľa práce, po-
čnúc zhodnotením predchádzajúceho roka, začatím realizácie 
projektu spolupráce, vyhlásením nových výziev na podávanie 
projektov na skrášľovanie obcí, atď. Znovu Vám ponúkame 
možnosť pozrieť sa do našej „kuchyne“, čo sa tam deje. 
V čase, keď píšem úvodné slovo, vrcholí súťaž o najkrajšiu 
fotografi u Miestnych akčných skupín z celého Slovenska, kde 
sme aj my poslali štyri fotografi e. Vyhodnotenie súťaže bude 
na Agrokomplexe 2012 počas Vidieckeho večera, ktorého sa 
zúčastníme. Budeme o tom informovať v jesennom občasníku 
a už teraz Vám, ktorí ste sa podieľali na hlasovaní, úprimne ďa-
kujem. Je obdobie po žatve, výkyvy počasia a obdobie sucha 
sa prejavili na úrode. Ale aj napriek tomu sa niečo v našich 
záhradkách predsa len urodilo. Je čas zavárania broskýň, 
sliviek, černíc a možno aj niečoho iného, tak Vám v závere 
pridávam recept na dobrý sirup.
 V tomto čísle Vám predstavíme doteraz ukončené projekty, 
ktoré boli podporené z programu Leader. Za celý tento pro-

ces súvisiaci s realizáciou projektov v rámci mikroregiónu, 
za správne zimplementovanú stratégiu mikroregiónu SVOR-
NOSŤ - o čom sme Vás informovali v prvých občasníkoch, 
zodpovedá deväť členov predsedníctva. Celý projekt odborne 
riadi naša manažérka a pomáhajú jej pri tom dve asistentky. 
Pripravujú všetky potrebné administratívne úkony pre seminá-
re, školenia a pracovné cesty v rámci mikroregiónu. 
 Okrem toho sme sa zúčastňovali školení, konferencií, výstav 
a iných  podujatí, ktoré sa týkali rozvoja vidieka a sú prospešné 
aj pre rozvoj nášho regiónu. Už teraz diskutujeme ako by mal 
vyzerať program Leader po roku 2013. Hodnotíme, čo bolo 
dobré a to čo nevyhovuje, navrhujeme čo vylepšiť, prípadne 
čo rozšíriť. Či už ide o nové aktivity, alebo rozšírenie fi nančnej 
pomoci nielen pre obce ale aj pre malých a drobných podni-
kateľov a spolky. Verím, že za výdatnej pomoci odborníkov 
z oblasti rozvoja vidieka sa podarí pripraviť pre Slovensko 
dobrý rozvojový program, ktorého úspešná realizácia bude 
prospešná nakoniec nám všetkým.

Darina Gerhátová
Predsedníčka Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ

Belince, Čeľadince, Čermany, Dvorany nad Nitrou, Horné Obdokovce, Hrušovany, Chrabrany, Kamanová, Koniarovce, Krnča, Ludanice, Nitrianska Streda, Oponice, Práznovce, Preseľany, Solčany, Súlovce  
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Rozbehli sme projekt medzinárodnej spolupráce 
                                           „Z Oponíc až na Tolštejn“
 Začiatkom januára tohto roku sme v spolupráci s našimi partnermi 
Miestnou akčnou skupinou Šluknovsko z Českej republiky rozbehli 
realizáciu projektu spolupráce pod názvom „Z Oponíc až na Tol-
štejn“, ktorý bol fi nančne podporený z Programu rozvoja vidieka SR 
a z Programu rozvoja venkova ČR. 
 Naše združenie je koordinátorom projektu, čo znamená, že riadi, 
koordinuje a kontroluje činnosti v rámci celého projektu spolupráce 
a dohliada nad plnením si povinností voči PPA.
 I keď názov projektu dáva do pozornosti len miesta stredovekých 
hradov Oponice a Tolštejn, v skutočnosti je projekt zameraný na 
celé územie oboch regiónov. Zatiaľ čo u nás je základom pritiah-
nuť viac turistov do nášho regiónu na základe širšej ponuky a slu-
žieb, naši partneri chcú prostredníctvom tohto projektu ukázať krásy 
ich regiónu aj mimo Národného parku České Švýcarsko, ktorý ročne 

Ako na to, aby sa krásy našich regiónov dali predávať
 Môžeme povedať, že v duchu tohto hesla sa niesol prvý spoločný 
seminár, ktorý sa uskutočnil začiatkom mája 2012 v Ludaniciach. 
Pod taktovkou skúseného lektora Ing. Petra Kratochvíla sa 12 zá-
stupcov oboch regiónov počas dvoch dní snažilo vstrebať všetky 
informácie týkajúce sa tvorby turistických balíčkov regiónu. O tom, 
že táto téma nie je jednoduchá, nás okrem širokého spektra pre-
zentácií presvedčili aj osobné skúsenosti lektora, podľa ktorého by 
v turistickom balíčku malo byť všetko, čo uľahčí turistom ako sa roz-
hodnúť pri výbere trávenia voľného času a tým si spríjemniť pobyt. 

navštívi 350 tisíc turistov. A práve z tohto dôvodu je hlavným pred-
metom projektu vytvorenie turistických balíčkov, ktoré by ponúkali 
atraktívne zážitky pre návštevníkov.
 Súčasťou tohto zámeru je i vytvorenie propagačných materiá-
lov - katalógu turistických produktov, turistických máp, sprievodcu 
a vizuálnej prezentácie obidvoch regiónov, tzv. fl ash prezentácie. Je 
naplánovaná renovácia Informačného centra Tolštejnského panství 
v Jiřetíne pod Jedlovou a u nás v Oponiciach chceme podporiť vy-
tvorenie turisticko-informačného centra. Za podpory prezentácie na 
výstavách a podujatiach bude projekt ukončený v apríli 2013.

A teraz Vám prinášame prehľad aktivít, ktoré sa doteraz usku-
točnili. 

Územie Miestnej akčnej sku-
piny Šluknovsko sa nachádza 
v najsevernejšom výbežku 
Českej republiky na hranici 
so Spolkovou republikou Ne-
mecko. Má rozlohu 355 km2 

s celkovým počtom cca 55 000 obyvateľov. V okrese Děčín toto úze-
mie zahŕňa 18 miest a obcí, medzi nimi aj mestá Varnsdorf, Šluknov 
a Krásná Lípa.
 Koncom 18. storočia patril Šluknovský výbežok k najľudnatejším 
a priemyslovo najvyspelejším oblastiam Rakúsko –Uhorska vďaka 
prudkému rozmachu priemyselnej výroby, vyrastali tu nové textilky 
a práčovne. Po druhej svetovej vojne nastala vplyvom odsunu ne-
meckého obyvateľstva a nového politického režimu krajne nepriaz-
nivá situácia - región stratil cca 54 % z pôvodných obyvateľov, čoho 

dôsledkom bol jeho celkový úpadok. 
 Ako pozdvihnúť región, to bola častá otázka miestnych obyvate-
ľov. Východiskom pre nich sa do určitej miery stal práve cestovný 
ruch, pre ktorý sú tu v lete aj v zime ideálne podmienky.
 Prírodné krásy tohto regiónu prezentuje Národný park České 
Švýcarsko, kde medzi najväčšie lákadlá pre turistov patrí majestát-
ny skalný most Pravčická brána, skalné mestá, sopečné vrcholy 
a rozhľadne – čo dáva jedinečnú možnosť pre pešiu turistiku, vy-
hliadky a ďalšie aktivity.
 Nezameniteľným symbolom sú tiež podstávkové domy s tra-
dičným historickým vzhľadom, na ktoré narazíte na každom kroku, 
hrady, zámky a tiež zaujímavé historické pamiatky.

Viac informácií sa dozviete na webových stránkach 
www.mas-sluknovsko.cz a www.ceskesvycarsko.cz

Hlavné atribúty, na ktorých vždy treba stavať, je dôležitosť spoluprá-
ce, komplexnosť a kvalita služieb. Pomerne značná časť seminára 
bola venovaná aj tvorbe cien, téme predaja a propagácii turistických 
produktov – veciam, ktoré rozhodujú o úspešnosti produktu. Na zá-
ver sme sa dozvedeli, ktoré turistické produkty sú dodnes úspešne 
ponúkané českým turistom - napr. „Valašské království“ známeho 
herca Bolka Polívku a že je potrebné neustále svoje ponúkané pro-
dukty a služby inovovať. 
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„Tolštejnské slávnosti“ v Jiřetíne pod Jedlovou 
 Posledný májový víkend putovala skupina 18 zástupcov z nášho 
regiónu na 12. ročník Tolštejnských slávností. Po dlhej ceste nás 
večer 25. mája vo Varnsdorfe privítala manažérka MAS Šluknovsko 
Eva Hamplová.

 Program nasledujúceho dňa patril hradu Tolštejn, kde dopolud-
nia v hradnej reštaurácii prebiehal workshop projektu spolupráce. 
Po predstavení územia Českého Švýcarska a produktov ponúka-
ných turistom, samotného projektu spolupráce a destinačného ma-
nažmentu cestovného ruchu nás v druhej polovici zaujal Martin Lou-
ka, primátor mesta Varnsdorf podujatím pod názvom „Tolštejnské 
krasodení“, kde sa odovzdáva tradícia paličkovania, patchworku, 
drotárstva, košíkovania a maľby. Helena Landová, zástupkyňa Klu-
bu českých turistov predstavila turistické akcie pre rodiny s deťmi 
s naozaj pútavými názvami: napr. Kúzlo zimného lesa, Po nezná-
mych cestách alebo Putovanie za Svetluškou. Záver worshopu patril 
agroturistike a to kozej farme na Žofíne a predaju kozích produktov 
z dvora.  
 Po obede sme sa stali jednými z mnohých návštevníkov Tol-
štejnských slávností konajúcich sa pod hradom Tolštejn. Deti mali 
možnosť zapojiť sa okrem rozprávkovej cesty „loupežníka Vildy“  
aj do hry s priateľským a hravým drakom menom Matilda, kde každé 
z nich mohlo nakresliť a zvečniť svoju kresbu na obraze, ktorý bol 
neskôr venovaný kniežaťu Albrechtovi Berkovi z Dubé ako panovní-
kovi tamojšieho hradu Tolštejn. 

 Spestrením programu bolo aj divadlo spojené s pasovaním členov 
rytierskej družiny, kde sa predstavili starostovia mikroregiónu v do-
bových kostýmoch, ukážky dravcov a jazda na koni. Deti aj dospelí 
mali možnosť prísť na slávnosti v dobovom kostýme a súťažiť tak 
o hodnotné a užitočné ceny. Samozrejme nesmela chýbať bohatá 
ponuka dobrého jedla, príjemnej hudby, pitia, suvenírov a ukážok 
remeselných výrobkov, ktoré si bolo možné zakúpiť. Čas strávený 
počúvaním dobovej hudby a piesní z rôznych svetových muzikálov 
nám ubehol ako voda.
 Ďalší deň bol obohatený návštevou obce Lipová. Hlavným bo-
dom programu bolo otvorenie podstávkového domu, ktorý bol 
zachránený spopod ruín, a z ktorého pred časom bolo len torzo. 
Starosta obce Lipová Pavel Svoboda slávnostne otvoril prevádzku 
tejto unikátnej historickej stavby datovanej z roku 1724, v ktorej sa 
budú konať nielen verejno-prospešné podujatia (napr. konferencie, 
semináre) ale zároveň bude aj sídlom záujmového výtvarného krúž-
ku pre deti a mládež. Už dnes možno povedať, že podstávkový dom 
s tradičným historickým vzhľadom bude plne funkčný a využiteľný 
pre účel, pre ktorý bol zrekonštruovaný. Spestrením bol aj program, 
ktorým nás sprevádzal samotný starosta obce Lipová. Videli sme 
ukážky tradičných remesiel, hrala príjemná hudba, rozvoniavali klo-
básky a deti mali program na novovybudovanom ihrisku.
 Domov na Slovensko sme sa vrátili plní informácií a obohacujú-
cich zážitkov, ktoré potvrdzujú, že projekt nadnárodnej spolupráce 
„Z Oponíc až na Tolštejn“ napreduje správnym smerom.
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Predstavujeme ukončené projekty 
                                   podporené z programu Leader
Opatrenie 1.1.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
Názov projektu: Rekonštrukcia a modernizácia 
Domu smútku Ludanice, miestna časť Mýtna Nová Ves
Žiadateľ: Obec Ludanice
Výška získaného fi nančného príspevku:  49 870,00 €

Cieľom projektu bolo skvalitniť služby poskytované domom smútku 
jeho rozšírením prostredníctvom prístavby dvoch bočných lodí, kom-
pletnou renováciou pôvodného objektu a úpravou okolitej plochy. 
Projekt bol ukončený v lete 2011.

Názov projektu: Viacúčelové športové ihrisko – Oponice
Žiadateľ: Obec Oponice
Výška získaného fi nančného príspevku:  68 197,36 €

Predmetom projektu bola výstavba multifunkčného športového ihris-
ka s hracou plochou o rozmeroch 40 x 20 m, s umelým trávnikom 
a oplotením do výšky 4 metrov. Ihrisko bolo vybavené viacerými 
športovými prvkami: futbalovými bránkami, volejbalovými a tenisový-
mi stĺpikmi a basketbalovými boardami.

Názov projektu: Bezdrôtový rozhlas Hrušovany -
rozšírenie siete – I. etapa
Žiadateľ: Obec Hrušovany
Výška získaného fi nančného príspevku:  7 946,00 €

Predmetom projektu bolo vybudovanie moderného systému ozvu-
čenia - bezdrôtového rozhlasu s použitím digitálneho kódovania pri-
jímačov. Na štyroch uliciach, kde nebol zavedený klasický drôtový 
rozhlas, boli  umiestnené vonkajšie prijímače a tlakové reproduktory. 
Na strechu budovy obecného úradu bola pripevnená vysielacia anté-
na prepojená s vysielačom a odbavovacím strediskom.

Názov projektu: Rekonštrukcia Domu smútku a úprava okolia
Žiadateľ: Obec Čeľadince
Výška získaného fi nančného príspevku:  47 576,70 €

V rámci projektu išlo o rekonštrukciu 35-ročnej  budovy domu smút-
ku. Boli opravené obvodové múry, vnútorné a vonkajšie steny, stropy, 
vymenené pôvodné drevené dvere za plastové a opravená celá stre-
cha. Vonku bola položená nová zámková dlažba, osadených 10 ks 
lavičiek, informačná tabuľa, stojan na bicykle a odpadkový kôš.  
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Názov projektu: Amfi teáter Preseľany
Žiadateľ: Obec Preseľany
Výška získaného fi nančného príspevku:  55 651,09 €

Projekt bol zameraný na renováciu pôvodného prírodného amfi teátra 
nachádzajúceho sa pri obecnom úrade a kultúrnom dome. Okrem 
nového dreveného javiska boli vybudované oporné múriky a osade-
né lavičky v hľadisku. Prístup priamo do hľadiska a na javisko je rie-
šený spevnenými plochami z betónu a zámkovej dlažby.  Celý areál 
dotvára kompozícia lomového kameňa.

Názov projektu: Prestavba budovy požiarnej zbrojnice Krnča
Žiadateľ: Obec Krnča
Výška získaného fi nančného príspevku:  80 363,27 €

Rekonštrukcia viac ako 50 ročnej budovy zahŕňala odizolovanie ob-
vodového muriva a vnútorných priečok, vybudovanie nového krovu 
a valbovej strechy s možnosťou vytvorenia podkrovia. Boli osadené  
nové plastové okná, dvere a zvonku bola budova zateplená. Vo vnú-
torných priestoroch je nová elektroinštalácia, ústredné vykurovanie a 
nové sociálne zariadenia vrátane novej vodovodnej prípojky.

Názov projektu: Detské ihrisko v obci Nitrianska Streda
Žiadateľ: Obec Nitrianska Streda
Výška získaného fi nančného príspevku:  57 573,37 €

Projekt bol zameraný na výstavbu nového detského ihriska v centre 
obce v miestnom chránenom parku. Viacero hracích zostáv ako sú  
hojdačky, preliezky, detská lanová dráha  a pieskovisko spájajú ces-
tičky pre peších a dopĺňajú lavičky a smetné koše. Okolie skrášľuje 
živý plot z krušpánu a ďalšie dreviny.

Názov projektu: Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice Solčany
Žiadateľ: Obec Solčany
Výška získaného fi nančného príspevku:  38 490,85 €

Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice zahŕňali obnovu vnútorných 
a vonkajších stien (omietky a maľby), zateplenie strechy a obvodových 
stien, výmenu pôvodných okien a dverí za plastové a namontovanie  
brán s elektrickým pohonom. Vo vnútri objektu sa zrenovovala stará 
drevená podlaha a vymenili sa jednotlivé prvky zdravotechniky.  
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Názov projektu: Detské ihrisko v obci Krnča
Žiadateľ: Obec Krnča
Výška získaného fi nančného príspevku:  16 268,55 €

Cieľom projektu bolo vybudovanie detského ihriska na ploche za kul-
túrnym domom. Zatiaľ čo centrálna spevnená plocha zo zámkovej 
dlažby spolu s lavičkami slúži na oddych a relax pre rodičov,  jednot-
livé hracie prvky v podobe hojdačiek, lezeckej steny, hradu a piesko-
viska sú určené pre tých najmenších. 

Názov projektu: Rekonštrukcia viacúčelového ihriska 
v obci Dvorany nad Nitrou
Žiadateľ: Obec Dvorany nad Nitrou
Výška získaného fi nančného príspevku:  65 22,06 €

Rekonštrukcia viacúčelového ihriska spočívala vo vybudovaní nové-
ho – cementového povrchu na pôvodnej hracej ploche, po obvode 
ktorej boli osadené mantinely a oplotenie. Súčasťou projektu bolo aj 
vybavenie ihriska športovými prvkami pre minifutbal, tenis, volejbal, 
nohejbal, prípadne iné hry a jedného radu lavičiek pre divákov.

Názov projektu: Rekonštrukcia a modernizácia 
Domu smútku Koniarovce
Žiadateľ: Obec Koniarovce
Výška získaného fi nančného príspevku:  13 026,18 €

Projekt spočíval v rekonštrukcii samotného objektu domu smútku, 
kde boli vynovené vonkajšie a vnútorné omietky, odstránený kon-
zolový prístrešok nad dverami a obnovená dlažba pri vstupe. Ne-
oddeliteľnou súčasťou bola aj prístavba dreveného prístrešku pre 
vykonávanie smútočných obradov.

Názov projektu: Detské ihrisko - Preseľany
Žiadateľ: Obec Preseľany
Výška získaného fi nančného príspevku:  27 590,96 €

Predmetom projektu bola výstavbu detského ihriska v areáli Základ-
nej školy s materskou školou. Jednotlivé hracie zostavy v podobe 
preliezok, kolotočov, hojdačiek, domčeka, šachového stolu, fi tnesu 
a pieskoviska sú pre deti rozdelené do dvoch vekových kategórií 
a spája ich centrálny a vedľajší chodník pre peších. Súčasťou det-
ského ihriska je aj zázemie pre dospelých -  lavičky a stolíky.
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 Zároveň sa v tomto období končí realizácia výstavby športového ihriska v Práznovciach, rekonštrukcia amfi teátra v Čermanoch a obnova 
verejného priestranstva v Solčanoch.

 Pracuje sa na Dome smútku v Hrušovanoch a v Ludaniciach. V Súlovciach práve prebieha renovácia autobusovej zastávky, výstavba 
tržnice a obnova centra. Na jeseň je plánovaná rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v Kamanovej. Viac informácií o týchto projektoch sa dozviete 
v jesennom čísle nášho občasníka.

Pripravujeme kalendár na rok 2013
 Vážení občania mikroregiónu, tak ako ste už v úvode čítali, že máme za sebou väčšiu časť programovacieho obdobia, teda obdobia, 
v ktorom obce mohli čerpať nenávratný fi nančný príspevok na investičné projekty. Rozhodli sme sa, že vydáme kalendár na rok 2013, 
kde zverejníme zrealizované projekty v rámci programu Leader. Tento kalendár získa každá domácnosť mikroregiónu spôsobom ako 
dostáva občasník. Kalendár dostanete v mesiaci novembri tohto roku.

Opatrenie 2.1.3 Obnova a rozvoj obcí
Názov projektu: Rekonštrukcia a modernizácia 
miestneho parku Čeľadince
Žiadateľ: Obec Čeľadince
Výška získaného fi nančného príspevku:  14 941,77 €

V miestnom parku nachádzajúcom sa v centrálnej oddychovej zóne 
sa vďaka fi nančnej podpore Leader zrenovovali všetky spevnené 
plochy, prvky drobnej architektúry, t.j. šesť lavičiek spolu so smetný-
mi košmi a vyriešilo sa osvetlenie v podobe štyroch nových osvetľo-
vacích stĺpov s parkovými svietidlami. 

Názov projektu: Lávka pre peších v obci Chrabrany
Žiadateľ: Obec Chrabrany
Výška získaného fi nančného príspevku:  21 665,17 €

Predmetom projektu bola kompletná rekonštrukcia lávky pre peších 
z roku 1964 cez potok Bojňanka.
Oceľové nosníky pokrývajú dubové fošne a bezpečnosť zaisťuje zá-
bradlie z oceľových trubiek. Prepojenie lávky o dĺžke 15 m a šírke 
1,60 m s existujúcim chodníkom a miestnou komunikáciou je riešené 
viacerými krátkymi chodníkmi.  

Názov projektu: Rekonštrukcia domu smútku 
s obradnou miestnosťou
Žiadateľ: Obec Belince
Výška získaného fi nančného príspevku:  46 460,08 €

V rámci projektu bola vynovená pôvodná budova domu smútku no-
vou povrchovou úpravou vnútorných a vonkajších stien, výmenou 
kovových okien za plastové a zateplením obradnej miestnosti. Sú-
časťou bola prístavba sociálnych zariadení a prístavba prístrešku 
o rozmeroch 9,0 m x 4,5 m.  
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resp. pociťuje nedostatok informácií o aktivitách a činnosti združe-
nia.

Hlbšiu analýzu prečo, sme získali na základe ďalšej otázky 
„Odkiaľ sa dozvedáte o aktivitách a činnosti združenia SVOR-
NOSŤ?“
Skupina respondentov, ktorá uviedla, že má dostatok informácií za-
radila v 42% na prvé miesto občasník združenia, potom informácie 
z obecných úradov (21%), informačných tabúľ projektov (13%), od 
susedov a známych (12%) a naposledy internetovú stránku združe-
nia (11%).

V skupine, ktorá vyjadrila nespokojnosť takisto bol ako zdroj infor-
mácií na prvom mieste občasník (38%), potom v 20% boli uvede-
né informácie z obecných úradov a od susedov a známych, v 17% 
z informačných tabúľ projektov a len v 5% webová stránka združenia.

Máte informácie o podporených a realizovaných projektoch 
fi nancovaných cez Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ a ako 
hodnotíte tieto projekty?
Kladne odpovedalo 55 % opýtaných, odpoveď 
nie zaznela v 45%. U 60% obyvateľov prevlá-
da spokojnosť s fi nancovanými projektmi, v 4% 
bola vyjadrená nespokojnosť týkajúca sa výšky 
vynaložených fi nančných prostriedkov na pro-
jekty.

Zaujíma nás Váš názor!
 Na prelome marca a apríla tohto roku pre naše združenie Bc. Ma-
rek Kopček, ako študent tretieho ročníka Slovenskej poľnohospo-
dárskej univerzity v Nitre, spracoval dotazníkový prieskum, ktorý bol 
zameraný na zistenie názorov a postojov na činnosť a aktivity nášho 
mikroregiónu. 
 V rámci prieskumu bolo oslovených 361 obyvateľov vo veku 
15 rokov a viac zo všetkých 17 obcí nášho regiónu. Dotazník cez 
internet vyplnilo 41% občanov, v tlačenej podobe 56%. 
 Z dôvodu obmedzeného priestoru v tomto občasníku Vám priná-
šame výber niekoľkých otázok a ich vyhodnotenie. 

Viete o existencii združenia SVORNOSŤ a o tom, že Vaša obec 
patrí do tohto združenia 17 obcí? 
Na prvú otázku odpovedalo 64% opýtaných kladne, zvyšok o exis-
tencii združenia nepočulo.

Pocítili ste vplyv spolupráce obcí v rámci mikroregiónu SVOR-
NOSŤ?
Tu pozitívne odpovedalo 46% obyvateľov,  55% uviedlo, že nie. Naj-
viac kladných odpovedí bolo vo vekovej kategórii 19 – 30 – ročných 
žien, čo predstavujú najmä prvorodičky a matky s malými deťmi. 
Táto skutočnosť môže súvisieť s viacerými realizovanými projektmi 
detských ihrísk, ktoré tieto ženy využívajú so svojimi deťmi v rámci 
voľnočasových aktivít.

Máte dostatok informácií o aktivitách a činnosti združenia 
SVORNOSŤ?
Pozitívne odpovedalo 38% opýtaných, 62% sa vyjadrilo, že nemá, 

pokračovanie na str. 9

Predsedníctvo združenia
 V predchádzajúcich občasníkoch sme Vás informovali o členoch 
Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ. Budeme aj naďalej pokračovať 
v predstavovaní členov v nasledujúcich občasníkoch. To, čo ste sa 
ešte nedozvedeli, Vám predstavíme teraz. Jedným z orgánov Zdru-
ženia mikroregiónu SVORNOSŤ je predsedníctvo. Je výkonným 
orgánom združenia a za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi.

Funkčné obdobie predsedníctva je štvorročné. Má 9 členov, ktorí 
volia spomedzi seba predsedu a podpredsedu. Členmi predsedníc-
tva sú: Darina Gerhátová, Ing. Jaroslav Kačina, Juraj Trsťan, Bc. 
Ľubica Petráková, Jaroslav Blina, Bernard Fraňo, Michal Švajlen, 
Pavol Janček a Peter Košecký. Predsedom združenia je Darina 
Gerhátová a podpredsedom je Ing. Jaroslav Kačina.

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlásilo dve 
Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného fi nančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013  
na implementáciu opatrení 2.1.3 Obnova a rozvoj obcí a 1.1.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo.
Všetky podmienky výziev a oprávnené činnosti sú uvedené na webovej stránke združenia www.mrsvornost.sk
Výzvy sú vyhlásené pre obce, ktoré majú sídlo na území Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ
Dĺžka realizácie projektu: od 3 mesiacov do 24 mesiacov
Rozpočet v rámci Výzvy č. 10 pre opatrenie 2.1.3 Obnova a rozvoj obcí je 400 000 € a rozpočet v rámci Výzvy č. 11 pre opatrenie 
1.1.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo je 193 145,26 €.
Žiadatelia môžu podať svoje projekty v kancelárii Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ v budove Obecného úradu Solčany 
do 10. septembra 2012. 
PRETOŽE SA BLÍŽI ZÁVER PROGRAMOVACIEHO OBDOBIA A KRÁTIA SA FINANČNÉ ZDROJE, NEVÁHAJTE VYUŽIŤ 
MOŽNOSTI PODÁVANIA PROJEKTOV!!!

Vyhlásené výzvy na rozvoj a obnovu obcí
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Na túto otázku odpovedalo 74% odpovedalo kladne, záporne sa vy-
jadrilo 26 opýtaných.

V ktorej z nasledovných možností by ste chceli, aby sa v budúc-
nosti niečo zmenilo?
Tu bolo získaných 670 návrhov na zmeny, ktoré by sa mali v budúc-
nosti v nižšie uvedených oblastiach realizovať. Najviac si obyvatelia 
želajú zmeny v oblasti športu, rekreačných príležitostí, relaxu a od-
dychu.

Boli by ste ochotní prispieť? Akou formou?
Z výberu štyroch možností až 81% opýtaných by prispelo myšlien-
kou, radou, alebo aktivitou. Dobrú myšlienku by poskytlo 32% oby-
vateľov, konkrétnu aktivitu by spravilo 27% opýtaných a v 10 % je 
ochota poskytnúť pri realizácii zmien svoju radu.

Ďakujeme všetkým občanom, ktorí odpovedali na otázky 
v rámci prieskumu. Vaše názory sú pre nás podnetom 
na zlepšenie našej práce. Ešte raz ďakujeme za Vaše vyjad-
rené názory.

označenie oblasť umiestnenie

a) sociálne veci 7

b) životné prostredie 2

c) technická infraštruktúra 5

d) občianska vybavenosť 6

e) kultúra 3

f) šport, rekreačné príležitosti,
relax, oddych 1

g) bytová politika 4

h) iné 8

Myslíte si, že je dobré, keď sa o projektoch rozhoduje na úrovni 
regiónu?
Áno odpovedalo 70% respondentov a len necelé 4% sú opačného 
názoru. Odpoveď „neviem“ uviedlo 27% občanov.

Nachádzajú sa podľa Vás v regióne objekty kultúrneho dedič-
stva?
Skutočnosť, že územie regiónu má bohatú históriu spojenú s vý-
znamnými kultúrno-historickými pamiatkami potvrdilo svojimi odpo-
veďami 77% respondentov, opačného názoru bolo 23%.
Ako konkrétne príklady boli spomínané kaštieľ v Oponiciach s kniž-
nicou, Oponický hrad, Apponyiho múzeum v Oponiciach, kaštieľ 
v Solčanoch, Solčiansky skladaník, 300 ročný dub v Hrušovanoch 
a sakrálne stavby v jednotlivých obciach. Zároveň boli spomenuté
aj zvyšné kaštiele nachádzajúce sa v mikroregióne. Žiaľ  s poľutova-
ním v akom stave sa nachádzajú a že pomaly chátrajú.

Myslíte si, že má mikroregión potenciál pre rozvoj cestovného 
ruchu? 
Na túto otázku 72% respondentov odpovedalo áno, opačného názo-
ru bolo 28 % opýtaných. 

Ak áno, tak v akej oblasti? 
Táto otázka obsahovala niekoľko možností, ktoré sa mohli medzi 
sebou kombinovať. Najčastejšie spomínané - v 31% boli kultúrne 
pamiatky a prírodné podmienky pre turistiku a športové aktivity.
 
Aké služby cestovného ruchu by v mikroregióne SVORNOSŤ 
mohli byť ponúkané?
I tu bola možná kombinácia niekoľkých možností. V 29% boli uvede-
né športovo-rekreačné služby, na druhom mieste s 26% spoločen-
sko-kultúrne služby. V 17% odpovedí fi gurovali  služby ubytovacieho 
a stravovacieho charakteru a úroveň 7% dosiahli sprievodcovské 
služby.

A na záver výber z posledných otázok: Myslíte si, že obyvatelia 
majú možnosť niečo zmeniť alebo ovplyvniť vo svojom okolí 
(regióne), presadiť svoju myšlienku alebo nápad?

Srdečne Vás pozývame na VII. ročník podujatiaSrdečne Vás pozývame na VII. ročník podujatia

STREDOVEK NA OPONICKOM HRADESTREDOVEK NA OPONICKOM HRADE
ktoré sa uskutoční dňaktoré sa uskutoční dňa  

29. septembra 2012 (v sobotu) v Oponiciach29. septembra 2012 (v sobotu) v Oponiciach

Organizátori pre Vás pripravujú pestrý program spojený s hudbou a dobrým jedlom. Organizátori pre Vás pripravujú pestrý program spojený s hudbou a dobrým jedlom. 

Pre najmenších návštevníkov budú pripravené rôzne hry a súťaže a aj odmeny. Pre najmenších návštevníkov budú pripravené rôzne hry a súťaže a aj odmeny. 

Všetci ste srdečne vítaní!Všetci ste srdečne vítaní!
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Zúčastnili sme sa LeaderFESTu v Levoči
 V dňoch 30. a 31. mája 2012 sa stretli zástupcovia Miestnych akč-
ných skupín na podujatí LeaderFEST 2012. Toto podujatie sa kona-
lo, po dvoch úspešných v Českej republike, tentoraz v historickom 
meste Levoča, kde sa stretlo viac ako 250 zástupcov rozvoja vi-
dieka z 10-tich krajín Európskej únie. Z nášho združenia do Levoče 
vycestovali traja členovia, ktorí sa zúčastnili odborných workshopov 
a záverečnej konferencie. Odborné semináre sa konali v Mestskom 
divadle, kde sa vzájomne podelili so svojimi skúsenosťami z realizá-
cie programu Leader slovenskí aj zahraniční prednášajúci.  
 Druhý deň sa konala konferencia, ktorá bola zameraná na budúc-
nosť prístupu Leader  v rokoch 2014 – 2020.
 Z doterajších skúseností s realizáciou tohto prístupu sme sa zhodli 
na jednom: program je dobrý, je vhodný pre vidiek a komunity v ňom 
žijúce. Je však potrebné zvýšiť percentuálny podiel fi nančných pros-

triedkov a rozšíriť okruh konečných prijímateľov projektov o spolky, 
združenia a drobných podnikateľov. Takýto model funguje v zahra-
ničí a skvelý príklad máme u našich susedov v Českej republike, 
Poľsku a Rakúsku. 
 Počas oboch dní zažívalo levočské hlavné námestie nevídaný 
ruch. Sprievodnými akciami počas prvého dňa LeaderFESTu bolo 
vystúpenie folklórnych skupín takmer z celého Slovenska a tiež jar-
mok remeselných výrobkov a regionálnych produktov, kde bola mož-
nosť kúpiť si med, medovinu, košíčky, varešky a rôzne iné drobnosti. 
Okrem toho sme si mohli so sprievodcom pozrieť pamiatky mesta 
Levoča, chrám sv. Jakuba s oltárom Majstra Pavla alebo vystúpiť 
na Levočskú horu. Lepšie miesto na LeaderFEST by sme asi ani 
nenašli, prialo aj počasie a prispelo k dobrej atmosfére.

Recept na ovocný sirup
  Aj keď je už takmer po sezóne, ponúkneme Vám recept 
na zaručene dobrý ovocný sirup, ktorý pripravujeme z jahôd, ma-
lín a černíc.
 Na sirup potrebujete: 2 litre jahôd (malín, alebo černíc), 
2 litre vody neprevarenej, 1 kyselinu sorbovú a 5 dkg ky-
seliny citrónovej. Všetky ingrediencie dáme do väčšej nádoby, 
zamiešame a necháme stáť prikryté 24 hodín. Potom ovocie 
scedíme cez sitko do hrnca, nepretláčame, pridáme 3 kg kryštálo-
vého cukru. Privedieme do varu, povaríme 3 až 5 minút a nalejeme 
do čistých fl iaš. Dobre uzatvoríme, najlepšie uzáverom so závitom, 
necháme vychladnúť a uložíme do špajze. 
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Tradičný Preseliansky jarmok
 Už niekoľko rokov po sebe na sviatok svätej Anny sa koná v Pre-
seľanoch jarmok spojený s kultúrnym programom a Annabá-
lom. Tak bolo aj 28. júla 2012, tentoraz však o niečo slávnostnejšie. 
Bol na to aj dôvod. V krátkom čase sa podarilo vybudovať pekný 
amfi teáter s počtom miest na sedenie 280. Amfi teáter tak ako aj nie-
ktoré iné projekty bol zrealizovaný z programu Leader. Nahradil tak 
prenosné pódium a lavičky, ktoré už podľahli zubu času. Keď slnko 
ešte veľmi dobre hrialo, vystúpil na pódium starosta Juraj Trsťan, 
aby sa prihovoril svojim občanom, ale aj obyvateľom susedných
obcí, ktorí si nenechali ujsť túto jedinečnú príležitosť. Srdečne 
a s radosťou privítal všetkých divákov, veď prečo by aj nie, je sa 
čomu tešiť, pekné dielo sa podarilo, čo je snom viacerých starostov. 
Na pódiu privítal ako prvú folklórnu skupinu Cerianka z obce Lovce 
pod vedením Emílie Horňačekovej, ktorá celú hodinu ľudovými pies-
ňami zabávala divákov. Boli to piesne známe, ale aj neznáme hlavne 
tie z okolia Požitavia. Diváci ich za to odmenili dlhým potleskom. 
 Po folklórnej skupine nasledovala dychová hudba Nadličanka, 
známa a úspešná dychovka pod vedením Júliusa Pauličku, ktorej 
tlieskalo obecenstvo vo viacerých európskych štátoch ako nám uvie-
dol moderátor Nadličanky. Okrem spevu Viery Pauličkovej a Viery 
Bakytovej sme si vypočuli aj niekoľko zážitkov z pôsobenia dychovej 
hudby. Atmosféra v hľadisku bola úžasná, ľudia tlieskali, ba viacerí 
si aj zanôtili. Svoje vystúpenie zakončila nádhernou piesňou Hale-
luja, za čo získala obrovský potlesk a ako to už býva, musela ešte 
pridať niečo zo svojho repertoáru. Po dvoch hodinách vystúpenia 
starosta poďakoval účinkujúcim a oznámil zlatý klinec programu. 
Privítal známeho operného speváka, majstra Martina Babjaka 

s klavírnym doprovodom, ktorý si svojím šarmantným vystúpením 
a jemným humorom získal obecenstvo. Začal talianskou „O sole 
mio“, potom áriou z opery Carmen, medzitým upútal divákov vtipmi 
a postupne svojím vystúpením vygradoval náladu obecenstva. Pri 
jeho vystúpení išli až zimomriavky po chrbte. Záverom jeho vystúpe-
nia sa niesla pieseň o rodnej zemi od Gejzu Dusíka, po ktorej získal 
od divákov obrovský aplauz. 
 Po krásnom kultúrnom programe ale aj počas neho bola mož-
nosť občerstviť sa miestnymi produktmi a dobrým pivom, či vínkom 
v stánkoch. Zábava nekončila, pokračovalo sa v kultúrnom dome 
tradičným Annabálom do neskorého rána.
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Kontakty na Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Meno Funkcia telefón e-mail
Darina Gerhátová predseda 0917 306 452 svornost@stonline.sk
Ing. Barbora Gerhátová manažér 0917 306 453 info@mrsvornost.sk
Ing. Jana Svocáková administratívny pracovník 038/538 36 53 jana.svocakova@mrsvornost.sk
Ing. Mária Fiantoková administratívny pracovník 038/538 36 53 maria.fiantokova@mrsvornost.sk
Adresa sídla Nitrianska 2/3, 955 01 Chrabrany
IČO: 36103942
Adresa kancelárie Obecný úrad Solčany, Hviezdoslavova 50, 956 17 Solčany
Telefón 038/ 538 36 53
Internetová stránka www.mrsvornost.sk

Naša prezentácia na výstave AGROTRAVEL 2012
 Pod záštitou Národnej siete rozvoja vidieka SR sme mali mož-
nosť v dňoch  20. až 22. apríla tohto roku zúčastniť sa na 4. ročníku 
výstavy Agrotravel 2012 v Poľsku.Agrotravel 2012 v Poľsku. Výstava bola venovaná propagá-
cii vidieckeho cestovného ruchu, agroturistiky, domácich regionál-
nych produktov a Miestnych akčných skupín, ktoré realizujú program 
Leader.
 Prvý deň i do nášho stánku zavítala ofi ciálna poľská delegácia: 
Andrzej Butra, štátny tajomník z Ministerstva poľnohospodárstva 
a rozvoja vidieka, Katarzyna Sobierajska, štátny tajomník Minister-
stva športu a cestovného ruchu a Andrzej Hałasiewicz zastupujúci 
kanceláriu prezidenta Poľskej republiky.
 Naše združenie sa prezentovalo na 18 m2 výstavnej plochy spolu 
s ďalšími 15 organizáciami z rôznych oblastí Slovenskej republiky 
predovšetkým bohatou ponukou regionálnych produktov. Výrobky 
z medu a vosku dodalo Včelárstvo GERALDÍNA, s.r.o. z Oponíc, Včelárstvo GERALDÍNA, s.r.o. z Oponíc, 
vzorkami výborného akostného odrodového vína prispel Vysokoš-Vysokoš-
kolský poľnohospodársky podnik SPU, závod Oponice. kolský poľnohospodársky podnik SPU, závod Oponice. Návštevníci 
mali možnosť degustovať chutné pekárenské produkty z pekárne pekárne 
Jozefa Košeckého IJKJozefa Košeckého IJK z Dvorian nad Nitrou. Tradične značný zá-
ujem vyvolala Solčanka – ochucovadlo do pokrmov od Vladimíra Vladimíra 
ŠvajlenaŠvajlena a veľký úspech mali aj domáce mäsové výrobky vyrábané 
podľa vlastnej receptúry od Ľuby Minárikovej  Ľuby Minárikovej zo Solčian. 
 V rámci prezentácie re-
gionálnych špecialít sme 
pripravili ochutnávku tradič-
ného „Solčianskeho skla-
daníka“, ktorý nám dodal 
Karol Minársky AKAMI zo Karol Minársky AKAMI zo 
Solčian.Solčian.
 Počas trvania výstavy 
ľudovú kultúru nášho regió-
nu formou krásnych piesní 
v rámci ofi ciálneho progra-
mu propagácie Slovenskej 
republiky návštevníkom nie-
koľkokrát denne za stáleho 
potlesku priblížila Mužská Mužská 
spevácka skupina LIDOVEC spevácka skupina LIDOVEC 
zo Solčian.zo Solčian.
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