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Občasník Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ

Newsletter 8 – jar 2014

Občasník Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ

 Dostáva sa Vám do rúk ďalšie číslo, v poradí ôsme, náš-
ho občasníka. Od vydania posledného občasníka uplynulo 
takmer 9 mesiacov. Nestalo sa to zámerne, že sme ne-
vydali zimné číslo, ale tým, že rok 2013 bol posledným ro-
kom kedy žiadatelia mohli podávať projekty. Tieto sa nám 
hrnuli do kancelárie vo veľkých počtoch, a tak sme hodno-
tili ešte aj v decembri. V roku 2013 bolo podaných 42 pro-
jektov, kým rok predtým to bolo len 5 projektov, všetky 
z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (PRV). Poda-
né projekty boli rôznorodé od úpravy verejných priestrans-
tiev, výstavby detských ihrísk, opráv obecných rozhlasov až 
po budovanie tržníc. K týmto projektom pribudli aj projekty 
podporené z fi nančných prostriedkov NSK. Všetky projekty 
PRV výberová komisia odporučila schváliť a zaslať na Pô-
dohospodársku platobnú agentúru, ktorá ich prekontroluje 
a vyzve žiadateľov k podpisu zmlúv. Na realizáciu týchto pro-
jektových zámerov veľa času nie je, všetky musia byť ukon-
čené v apríli budúceho roku. A treba ešte dodať, že všetky 
projekty nie sú vyhodnotené. I na stránkach tohto občasní-
ka vás informujeme o zrealizovaných projektoch tak, ako 
v predchádzajúcich číslach. Okrem hodnotenia projektov sme 
robili aj iné aktivity, ku ktorým patrili účasť na výstave Agro-
komplex 2013, zúčastnili sme sa 7. ročníka výstupu na Tribeč, 

združenie sme reprezentovali na akcii „Stredovek na Oponic-
kom hrade“. Pripravili a podali sme projekt národnej spolu-
práce, v rámci ktorého vybudujeme 3 náučné chodníky, ktoré 
plánujeme otvoriť 1. septembra 2014. Verím, že sa nám tento 
zámer podarí zrealizovať. V marci tohto roku sme na výročnej 
členskej schôdzi hodnotili činnosť združenia za rok 2013 a pri-
pravili sme aktivity na tento rok.  
 Okrem vydania občasníkov a účasti na výstavách pripraví-
me stolový kalendár na rok 2015, ktorý pôjde do každej do-
mácnosti. Kalendár plánujeme distribuovať začiatkom novem-
bra. V máji si na členskej schôdzi pripomenieme 15. výročie 
založenia nášho Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ, ale 
o tom už na nasledujúcich stránkach občasníka. Na verejnosti 
častejšie rezonuje príprava a čerpanie prostriedkov z nového 
programového obdobia z PRV SR 2014 – 2020. Naše zdru-
ženie sa uvedenou tematikou tiež zaoberá a máme záujem 
zapojiť sa do súťaže o fi nančné prostriedky, ktoré by ešte vý-
raznejšie prispeli k rozvoju nášho regiónu. 

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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15 rokov činnosti Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ 
 Je mi nesmiernym potešením, keď môžem z pozície predsedu pí-
sať, že Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ 13. mája 2014 slávi 
15 rokov svojej existencie. Nájsť tie správne slová však nie je jed-
noduché. Trochu sa zamyslím ako to všetko začalo. Nuž v roku 1990 
boli voľby do samosprávnych orgánov, nové zákony, samostatné ria-
denie a hospodárenie obcí. Náročné štyri roky a potom ďalšie. Ne-
konečné množstvo nových zákonov a iných problémov nás primäli 
k tomu, že sme si museli navzájom pomáhať. Prvé kroky k vytvoreniu 
partnerstva siahajú do roku 1993, kedy sme začali prvé neformálne 
stretnutia za účelom riešenia spoločných problémov. Potom sme sa 
už pravidelne stretávali, starostovia z našej doliny, teda z Chrab-
rian až po Koniarovce a spoločne sme pripravovali 
VZN k daniam, či iným miestnym poplatkom. 
A nielen k tomu. Riešili sme odvoz odpa-
du a iné činnosti zabezpečujúce život 
na dedine. Budovali sme plynovody, 
vodovody, niektorí sa pustili do kana-
lizácií, iní zasa rekonštruovali obecné 
budovy. Každý podľa možnosti obce, po-
treby a požiadaviek občanov. Pri takýchto in-
vestíciách pravdaže vznikali aj problémy, ktoré bolo 
treba riešiť a tu sa výrazne prejavila spolupráca. Okrem zavádzania 
nových zákonov do praxe sme podávali aj rôzne projekty, z ktorých 
významným bol projekt riešiaci separovanie odpadu vo veľkom 
a spoločne.
 Čo sa teda podarilo. Bolo toho veľa, ale pekne po poriadku. Prvý 
úspech bol ten, že sme sa vedeli zástupcovia obcí dohodnúť a polo-
žili sme tak základy fungovania mikroregiónu. Pripravili sme stanovy, 
organizačný poriadok, konštituovali sme orgány združenia. Toto sme 
mohli urobiť len tak, že sme si navzájom dôverovali. A že sme tú 
dôveru uchovali dodnes je podľa mňa úspech. Nešlo všetko hladko, 
veď za toto obdobie boli tri razy komunálne voľby. Menili sa poslanci, 
nastali zmeny aj na poste starostov a vždy bolo treba nanovo opa-
kovať a vysvetľovať, o čo nám v mikroregióne ide. A čo je dôležité, 
dokázali sme združenie rozšíriť. Žiaľ, nepodarilo sa nám osloviť vo-
lených zástupcov obce Kovarce, myslím však, že po skúsenostiach 
a úspechoch, ktoré sme dosiahli, porozmýšľajú aj v Kovarciach. 
K najväčšiemu úspechu patrí získanie balíka fi nančných pros-
triedkov z fondov EÚ, PRV SR 2007 – 2013 na realizáciu inves-
tičných zámerov v našich obciach. Tento úspech neprišiel len tak 
sám od seba. Predchádzalo mu veľa drobnej, ba mravenčej práce. 
Proces budovania partnerstva vzhľadom k tomu, že pôvodnú člen-
skú základňu tvorila len samospráva, sa začal kontinuálne od roku 
2001 prostredníctvom rozsiahlej činnosti a aktivít združenia. V roku 
2005 sa našimi členmi stali dve poľnohospodárske družstvá, ktoré 
sa zúčastňovali našich stretnutí a boli veľkým prínosom združenia. 
Navzájom sme sa obohacovali novými informáciami, ktoré sa týkali 
rozvoja vidieka. K rozvoju aktivít nášho združenia sme využívali fi -
nančné zdroje cez projekty z rôznych nadácií a aj veľvyslanectva. 
Projekty boli zamerané na ochranu životného prostredia, projekty 
pre mládež a projekty na oživenie kultúrneho života v regióne. 
 Významným medzníkom vo formovaní partnerstva bol rok 2006, 
keď za členov združenia boli prijatí zástupcovia neziskového, ob-
čianskeho, podnikateľského sektora a fyzické osoby. V roku 2008 

sa našimi členmi stali obce pod Tribečom. Pokračovanie línie zdru-
ženia spoločne sa podieľať na rozvoji mikroregiónu sa premietlo 
do naštartovania ďalších aktivít, ktoré smerovali k zapojeniu sa do 
prípravy na integrovaný rozvoj vidieka. Bez vybudovania vzťahov 
a vzájomnej dôvery, bez jasného cieľa, bez rešpektovanie názorov 
by sme náš zámer nedosiahli. Na základe tohto možno usúdiť aké 
veľmi dôležité je dobré partnerstvo. Dôvera medzi partnermi, re-
špekt, zodpovednosť, otvorenosť, informovanosť, využívanie odbor-
nosti a skúsenosti partnerov, spoločný cieľ, spoločné fi nancovanie 
a samozrejme líder. To sú tie atribúty k dosiahnutiu cieľa.
 Vyvrcholením všetkých našich aktivít, ako som už spomenula, 

a vďaka čomu môžeme vydávať aj tento občasník 
a informovať vás o dianí v regióne, je získa-

nie fi nančného balíka z Programu rozvoja 
vidieka SR 2007 – 2013. K tomuto ba-
líku sme získali aj fi nančné prostriedky 
z Nitrianskeho samosprávneho kraja 

na spolufi nancovanie. Tieto boli využité 
na vypracovanie projektových dokumen-

tácií k stavebným investíciám. Z týchto fi nan-
čných prostriedkov bolo vypracovaných 36 projekto-

vých dokumentácií, ktoré žiadatelia použili k predloženiu projektov.
Od decembra 2009, kedy sme vyhlásili prvú výzvu, sme prijali 86 
projektov. Podrobný prehľad prijatých projektov podľa jednotlivých 
opatrení je uvedený v tabuľke. Celkovo za obdobie piatich rokov 
bolo vyhlásených 21 výziev, z toho 10 výziev v roku 2013, kedy bolo 
predložených aj najviac projektov (42 žiadostí). 
 Naše združenie ako miestna akčná skupina celkovo schválilo 
85 žiadostí v požadovanej sume 2 246 038,83 €. Z toho v roku 
2013 výška žiadaných fi nančných prostriedkov dosiahla hodnotu 
905 258,76 €. K 30. aprílu tohto roku Pôdohospodárska platobná 
agentúra podpísala so žiadateľmi 63 Zmlúv o poskytnutí nenávrat-
ného fi nančného príspevku vo výške 1 673 895,48 €. Z doteraz 
schválených projektov je zrealizovaných a preplatených 33 v celko-
vej sume preplatených výdavkov 1 063 261,78 €.
 Čo zaželať združeniu? V prvom rade všetkým členom veľa pev-
ného zdravia, potom by to malo byť úspešné zrealizovanie projektov 
a ešte aspoň 15 rokov takých úspešných ako boli tieto predchádza-
júce.

Opatrenie
Počet 

predložených 
projektov

Požadovaná suma 
fi nančných 

prostriedkov v €
Podpora činností v oblasti 
cestovného ruchu – časť A 6 176 459,00

Podpora činností v oblasti 
cestovného ruchu – časť B 0 0,00

Vzdelávanie a informovanie 4 35 160,00
Základné služby 
pre vidiecke obyvateľstvo 48 1 451 057,28

Obnova a rozvoj obcí 28 583 362,55
Spolu 86 2 246 038,83
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Nový projekt spolupráce 
         „Spoznávame krásy našich regiónov“ 
 Začiatok tohto roka pre nás znamenal okrem iných aktivít aj na-
štartovanie nového projektu spolupráce pod názvom „Spoznávame 
krásy našich regiónov“. Tento projekt fi nančne podporený Pôdo-
hospodárskou platobnou agentúrou z Programu rozvoja vidieka SR 
realizujeme spoločne s naším partnerom Kopaničiarskym regiónom 
– miestna akčná skupina. 
 Ako naznačuje názov, projekt je zameraný na rozšírenie ponuky 
trávenia voľného času pre návštevníkov a zvýšenie záujmu širokej 
verejnosti o prírodné bohatstvo a históriu oboch regiónov. V našom 
regióne je plánované vytvorenie novej turistickej infraštruktúry vy-
budovaním troch náučných chodníkov, osadením informačných 
tabúľ (náučných panelov), ktoré podajú fundované informácie o zau-
jímavej a zákonom chránenej faune a fl óre, ako aj o význame poľov-
níctva, lesníctva, rybárstva, ochrane prírody, či kultúrno-historickom 
dedičstve.
 U našich partnerov sa v rámci projektu dobuduje Náučný chodník 
Drgoňova – Durcova dolina, značenie na vybudovaných náučných 
chodníkoch a Kopaničiarskej ovocno-destilátovej ceste a vytvorí sa 
Malý historický okruh v meste Myjava. 

Náučné chodníky, ktoré plánujeme v našom regióne vybudovať:

 Náučný chodník Solčany – Veľký Tribeč o dĺžke 7,52 km 
bude obsahovať 6 zastávok s informačnými panelmi zameranými 
na prírodné bohatstvo, faunu a fl óru Tribečského pohoria. Infor-
mačné panely budú umiestnené v katastri obce Solčany v lokalite 
Kopanice, Vinohrad, Háj, Dekanova chata a pri rázcestí na Medve-
dí vrch, Malý Tribeč a Veľký Tribeč. Náučný chodník bude vedený  
po modrej turistickej značke. Začínať bude za kultúrnym domom 
v Solčanoch.

 Náučný chodník Oponice – Oponický hrad s dĺžkou 3,32 
km bude mať 3 zastávky, kde nájdete informačné panely zamerané 
nielen na faunu a fl óru Tribečského 
pohoria, ale aj kultúrno-historického 
dedičstva obce Oponice. Informač-
né panely budú lokalizované pri Ap-
ponyiho múzeu, Oponickom potoku 
a čerešňovom sade. Trasa náučného 
chodníka, ktorá povedie po zelenej tu-
ristickej značke, bude končiť na Opo-
nickom hrade.

 Náučný chodník Nitrianska 
Streda – Dvorany nad Nitrou – Lu-
danice s celkovou dĺžkou 11,52 km 
pôjde cez katastre obcí Nitrianska 
Streda, Čeľadince, Dvorany nad Nit-
rou a Ludanice. Bude mať 6 zastávok 
a na informačných paneloch nájdete 
popis prírodného bohatstva, fauny 
a fl óry Nitrianskej pahorkatiny a Nit-

rianskej nivy. Trasa chodníka povedie zákutiami rieky Nitry smerom 
k rybníku v Dvoranoch a bude končiť v areáli poľovníckej strelni-
ce v Ludaniciach. Pri mŕtvom ramene rieky Nitry bude vybudovaný 
drevený prístrešok z prírodného materiálu zapadajúci do prostredia 
krajiny. 

 Pre lepšiu orientáciu na každom náučnom chodníku bude jeho 
trasa vyznačená smerovníkmi a smerovkami. 1. septembra 2014 
plánujeme náučné chodníky otvoriť a zároveň uskutočniť výstup na 
Veľký Tribeč už po novovybudovanom náučnom chodníku Solčany 
– Veľký Tribeč. Tohto podujatia sa zúčastnia aj zástupcovia Kopani-
čiarskeho regiónu – miestnej akčnej skupiny.

 Súčasťou projektu bude i vytvorenie katalógu náučných chod-
níkov a interaktívnych e-learningových kvízov tematicky zame-
raných na vzdelávanie mladej generácie. Predpoklad ukončenia 
projektu je apríl 2015.
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 V prvej polovici minulého roka bolo vyhlásených viacero výziev, 
v rámci ktorých sa žiadatelia mohli uchádzať o fi nančné prostried-
ky. Začiatkom februára tohto roku bola zo strany Pôdohospodárskej 
platobnej agentúry ukončená kontrola projektov, ktoré boli predlože-
né v pätnástej a šestnástej výzve Leader. 
 Výzvy boli vyhlásené 24. 04. 2013, pričom možnosť predkladať 
žiadosti bola do 22. 05. 2013. Vo výzve č. 15 v rámci opatrenia 1.1.1 

Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo bolo zaregistrovaných 
13 projektov a vo Výzve č. 16 v rámci opatrenia 2.1.3 Obnova a roz-
voj obcí bolo predložených 10 projektov. V prvej polovici júna 2013 
sa uskutočnilo rokovanie výberovej komisie, ktorá všetky predlože-
né žiadosti schválila a následne boli odoslané na Pôdohospodársku 
platobnú agentúru. Zmluvy sú podpísané a projekty sa môžu začať 
realizovať.

Názov žiadateľa Názov projektu Výška schválených verejných zdrojov v EUR
Výzva 15/PRV/MAS 24

Obec Čeľadince Viacúčelové ihrisko 20x40 m Čeľadince 63 586,04

Obec Koniarovce Obecný rozhlas 6 384,60

Obec Solčany Autobusové zastávky v obci Solčany 7 843,77

Obec Belince Multifunkčné ihrisko v obci Belince 34 217,75

Obec Solčany Detské ihrisko v obci Solčany 19 164,27

Obec Ludanice Športové ihrisko Ludanice 45 368,54

Obec Ludanice Rekonštrukcia obecného rozhlasu Ludanice a Mýtna Nová Ves 19 259,55

Obec Ludanice Detské ihrisko Ludanice 21 128,36

Obec Ludanice Tržnica - Ludanice 11 319,19

Obec Koniarovce Detské ihrisko v obci Koniarovce 20 120,50

Obec Preseľany Bezdrôtový rozhlas pre obec Preseľany 16 905,00

Obec Horné Obdokovce Detské ihrisko Obsolovce 20 503,53

Obec Horné Obdokovce Detské ihrisko Horné Obdokovce 19 795,00

Ďalšie podporené projekty

Predložené projekty schválené Pôdohospodárskou platobnou agentúrou

Názov žiadateľa Názov projektu Výška schválených verejných zdrojov v EUR
Výzva 16/PRV/MAS 24

Obec Práznovce Verejné priestranstvo v centre obce Práznovce 20 000,00

Obec Dvorany nad Nitrou Verejné priestranstvo pri kostole sv. Vendelína v Dvoranoch nad Nitrou 20 828,49

Obec Solčany Verejné priestranstvo - spevnené plochy pred cintorínom 19 529,96

Obec Solčany Lávka cez potok 6 890,74

Obec Ludanice Verejné priestranstvo Ludanice 21 449,32

Obec Ludanice Verejné priestranstvo pri obecnom úrade Ludanice 21 017,54

Obec Nitrianska Streda Obnova verejného priestranstva pri kultúrnom dome 
v obci Nitrianska Streda 18 985,60

Obec Súlovce Modernizácia verejného priestranstva v Súlovciach 19 061,69

Obec Súlovce Obnova verejného priestranstva vedľa kultúrneho domu 
v Súlovciach s multifunkčnou plochou 20 480,60

Obec Súlovce Verejné priestranstvo v Súlovciach – stavebné úpravy 20 468,79
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Predstavujeme ukončené projekty 
                                 podporené z programu LEADER
Opatrenie 1.1.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
Názov projektu:  Čermany – Tržnica, predajné miesto
Žiadateľ:  Obec Čermany
Výška získaného fi nančného príspevku: 10 302,26 €

Projekt riešil rekonštrukciu tržnice – predajného miesta v centre obce 
Čermany. Súčasťou projektu bolo vybudovanie spevnenej plochy zo 
zámkovej dlažby, výmena a zároveň rozšírenie počtu predajných 
stolov a osadenie novej informačnej tabule. 

Názov projektu:  Rekonštrukcia autobusových zastávok 
  v obci Oponice
Žiadateľ:  Obec Oponice
Výška získaného fi nančného príspevku: 12 208,14 €  

Projekt pozostával z výmeny dvoch pôvodných autobusových zastá-
vok z dôvodu ich nevyhovujúceho stavu a následne osadenia nových 
autobusových zastávok spolu s položením novej spevnenej plochy.

Názov projektu:  Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice 
  v obci Kamanová – 2. etapa
Žiadateľ:  Obec Kamanová
Výška získaného fi nančného príspevku:  20 899,09 €

Stavebné úpravy budovy požiarnej zbrojnice v druhej etape zahŕňali 
výmenu okien, dverí a garážovej brány, zateplenie obvodového pláš-
ťa, výmenu podlahy, opravu omietok v interiéri a maľovanie, a zria-
denie sociálneho zariadenia.

Názov projektu:  Bezdrôtový rozhlas 
  v obci Práznovce – I. etapa
Žiadateľ:  Obec Práznovce
Výška získaného fi nančného príspevku:  11 848,00 €

Cieľom projektu bolo zabezpečiť kvalitný informačný a varovný 
systém v obci prostredníctvom inštalácie bezdrôtového digitálneho 
rozhlasu. Na budovu obecného úradu bola umiestnená vysielacia 
anténa a pomocou kábla bola prepojená na ústredňu spolu s ovlá-
dacím pultom. Na vybraných miestach sa na stĺpoch upevnilo 5 ks 
bezdrôtových hlásičov a 10 ks tlakových reproduktorov.
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Názov projektu:  Autobusové zastávky v obci Hrušovany
Žiadateľ:  Obec Hrušovany
Výška získaného fi nančného príspevku:  10 220,19 €  

Predmetom projektu bola rekonštrukcia a modernizácia dvoch auto-
busových zastávok, ktorá pozostávala z demontáže a odstránenia 
pôvodnej plechovej skorodovanej konštrukcie  a následne osadenia 
nových autobusových zastávok. 

Názov projektu:  Rekonštrukcia obecného rozhlasu Ludanice 
  a Mýtna Nová Ves
Žiadateľ:  Obec Ludanice
Výška získaného fi nančného príspevku:  19 259,55 €

Rekonštrukciou obecného rozhlasu priamo v obci Ludanice boli do-
plnené reproduktory z dôvodu lepšieho ozvučenia obce a rozhlaso-
vá ústredňa bola skvalitnená o ďalšie prístroje (vysielač, zosilovač 
a vysielacia anténa) tak, aby mohli byť informácie poskytované aj do 
časti Mýtna Nová Ves.  V miestnej časti Mýtna Nová Ves sa rozhla-
sová ústredňa rozšírila o prijímač, rádiomodul s prijímacou anténou 
a o novú zosilňovaciu súpravu. Na miesta, ktoré neboli doposiaľ oz-
vučené, bol zavedený bezdrôtový rozhlas.  

Opatrenie 2.1.3 Obnova a rozvoj obcí

Názov projektu:  Vybudovanie Lávky pre peších
Žiadateľ:  Obec Preseľany
Výška získaného fi nančného príspevku: 4 943,36 €  

Cieľom projektu bolo vybudovať lávku pre peších cez odvodňovaciu 
priekopu ako nevyhnutnú súčasť k novovybudovanému chodníku pri 
štátnej ceste I/64 v bezprostrednej blízkosti cintorína.

Názov projektu:  Obnova verejného priestranstva - Práznovce
Žiadateľ:  Obec Práznovce
Výška získaného fi nančného príspevku: 16 895,55 €

Cieľom projektu bolo skrášlenie verejného priestranstva v tesnej blíz-
kosti novovybudovanej tržnice. Po úpravách terénu boli vybudované 
nové spevnené plochy zo zámkovej dlažby, realizované sadové úp-
ravy (výsadba tisu obyčajného, vtáčieho zobu a javorov) a umiestne-
nie parkového mobiliáru. 
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Názov projektu:  Lávka cez potok
Žiadateľ:  Obec Solčany
Výška získaného fi nančného príspevku: 6 890,74 €   

Z dôvodu vyššej bezpečnosti obyvateľov a riešenia plynulosti cestnej 
premávky cez cestný most obec vybudovala lávku cez potok Dršňa, 
ktorá je osadená súbežne s jestvujúcim cestným mostom.

Názov projektu:  Verejné priestranstvo – Koniarovce
Žiadateľ:  Obec Koniarovce
Výška získaného fi nančného príspevku: 17 326,57 € 

Projekt riešil technické a stavebné zásahy v centre obce v časti okolo 
budovy obecného úradu, pošty a potravín. Súčasťou projektu bolo 
vybudovanie spevnenej plochy zo zámkovej dlažby, výsadba stro-
mov a kríkov a osadenie 3 lavičiek, smetného koša a informačnej 
tabule.

Názov projektu:  Obnova verejného priestranstva
  pri kultúrnom dome v obci Nitrianska Streda
Žiadateľ:  Obec Nitrianska Streda
Výška získaného fi nančného príspevku:  18 985,60 € 

Predmetom realizácie projektu bola rekonštrukcia verejného pries-
transtva pri kultúrnom dome z dôvodu značného poškodenia spev-
nených plôch, nevhodnej zelene a chýbajúcich prvkov drobnej infra-
štruktúry. V rámci projektu sa na severovýchodnej strane pri vstupe 
do Obecného úradu vybudovali nové spevnené plochy, ktoré boli 
dotvorené zeleňou (stromy, kríky, trvalky) a mobiliárom (stojan na 
bicykle, kôš na odpadky).

Názov projektu:  Verejné priestranstvo – spevnené plochy 
  pred cintorínom
Žiadateľ:  Obec Solčany
Výška získaného fi nančného príspevku:  19 529,96 €  

Zámerom projektu bola premena nevyužitej a neudržiavanej verej-
nej plochy pred cintorínom na funkčné verejné priestranstvo. V okolí 
cintorína boli vybudované tri spevnené plochy, prebehla renovácia 
schodiska, umiestnili sa tu 4 lavičky a 3 odpadkové koše a priestor 
bol skrášlený výsadbou stromoradia pred priečelím cintorína.
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Chovateľská prehliadka trofejí v Ludaniciach
 Na rozhraní práve sa končiacej a začínajúcej poľovníckej sezóny 
smerujú kroky poľovníkov na chovateľské prehliadky. Toto podujatie, 
na ktorom poľovníci bilancujú predchádzajúcu sezónu organizujú 
tak, aby bolo aktuálnym monitoringom, prezentáciou činnosti, ich 
estetického cítenia či dodržiavania poľovníckych tradícií.
 Poľovnícke združenie PONITRAN sa podujalo usporiadať 
v tomto roku okresnú chovateľskú prehliadku trofejí. Podujatie sa 
konalo v spolupráci s Obvodnou poľovníckou komorou v Topoľča-
noch v dňoch 8. – 9. marca 2014 v priestoroch kultúrneho domu 
v Ludaniciach. Prehliadku svojimi tónmi zahájili lesničiari a následne 
sa návštevníkom prihovorili Mgr. Ľubica Petráková – starostka obce 
Ludanice, Milan Rybanský – predseda Poľovníckeho združenia PO-
NITRAN a predseda Obvodnej poľovníckej komory Stanislav Boldiš. 
Po príhovoroch opäť zazneli tóny lesničiarov a týmto sa ofi ciálne otvo-
rila okresná chovateľská prehliadka trofejí za sezónu 2013/2014. 
Milovníci prírody, poľovníci a široká verejnosť si mohli na priprave-
ných paneloch prezrieť trofeje ulovenej srnčej, jelenej, mufl onej 
a diviačej zveri. Všetky predložené trofeje hodnotiteľská komisia 

posúdila a ohodnotila. Medzi vystavenými trofejami sa aj v tom-
to roku nachádzalo niekoľko trofejí, ktoré získali zlatú, striebornú 
a bronzovú medailu. Výborným pomocníkom pre návštevníkov bol 

katalóg trofejí, ktorý bol aj vhodným študijným materiálom. Zvlášť 
pútavo pôsobila prezentácia usporadujúceho Poľovníckeho združe-
nia PONITRAN, v ktorej zaujali kroniky združenia a fotografi e z jeho 
činnosti na dvoch samostatných paneloch. Združenie sa prezento-
valo trofejami svojho revíru. Svoje miesto tu mal aj Krúžok mladých 
priateľov poľovníctva pri Poľovníckom združení PONITRAN, ktorých 
už niekoľko rokov k tejto záľube vedie Mgr. Vladimír Káčer, riaditeľ 
Základnej školy v Ludaniciach. Prezentovali sa svojou činnosťou 
a tiež výtvarnými prácami s tematikou prírody a poľovníctva.

 Tak ako to býva zvykom na veľkých výstavách, usporiadate-
lia zabezpečili aj sprievodný program. Prehliadka bola obohatená 
o premietanie fi lmov s poľovníckou tematikou a tiež účasťou pre-
dajcov s poľovníckym oblečením a ďalších poľovníckych potrieb 
či suvenírov, čo pozitívne ocenili nielen návštevníci prehliadky, ale 
aj predstavitelia Obvodných poľovníckych komôr z Bánoviec nad 
Bebravou a Partizánskeho. V neposlednom rade mali návštevníci 
možnosť si pochutnať aj na výbornom poľovníckom guláši a zabíjač-
kových špecialitách. 
 Na záver je treba vysloviť poďakovanie všetkým, ktorí sa akým-
koľvek spôsobom pričinili o úspešnú organizáciu a priebeh chova-
teľskej prehliadky. Poďakovanie patrí aj obci Ludanice za fi nančnú 
podporu pri realizácii podujatia.


