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09-TN Obec Krajné Čarovné hrnčeky Krajné Trenčiansky 60 000 Sk 1 991,64 € október 2007 - 
apríl 2008

Krajné je veľká kopaničiarska obec, ktorá sa rozkladá v 
juhovýchodnom cípe Myjavskej pahorkatiny a v Čachtických 
vrchoch, neďaleko úpätia Malých Karpát, v doline potoka 
Jablonky a Korytárky. Žije tu 1631 obyvateľov. V obci doposiaľ 
chýbalo miesto spoločného stretávania mládeže, dospelých i 
ľudí na dôchodku, kde by sa mohli venovať zaujímavej 
relaxačnej činnosti. Preto bude v rámci projektu zriadené 
tvorivo - relaxačné centrum, kde sa budú obyvatelia obce 
venovať zaujímavej činnosti - hrnčiarstvu. Cieľom projektu 
"Čarovné hrnčeky" je nie len oživiť umelecké remeslo - 
hrnčiarstvo, ale najmä prehlbovať komunitné vzťahy pri 
vzájomnej spolupráci, sebarealizácií a pomoci v centre.

34-TN
Materské 
centrum 
Bocianik

Bocianik spája 
ľudí s dobrým 
srdiečkom

Partizánske Trenčiansky 30 000 Sk 995,82 € október 2007 - 
máj 2008

Hoci sa materské centrum Bocianik v Partizánskom zrodilo len 
pred niekoľkými mesiacmi, aktívne mamičky už stihli 
zorganizovať niekoľko akcií a podujatí s cieľom poskytnúť 
rodinám priestor pre aktívne trávenie voľného času, oddych, 
vzdelávanie i zábavu. Vďaka projektu budú môcť rozbehnúť 
pravidelné dlhodobé činnosti a aktivity pre rodičov s deťmi - 
jazykové, pohybové, hudobné, športové i tvorivé. Okrem nich 
každý mesiac zorganizujú jednu väčšiu akciu, napr. súťaž o 
najkrajšieho šarkana, lampiónový večierok, vianočný 
netradičný karneval na ľade či súťaž Naj mama 2007. Snahou 
predkladateliek projektu je zapojiť do aktivít či najviac 
dobrovoľníkov a na báze dobrovoľníctva vytvoriť prostredie, 
kam sa rodiny s deťmi budú radi vracať.

36-TN Obec Klátová 
Nová Ves

Po stopách 
klátovských 
národných 
kultúrnych 
pamiatok

Klátová Nová 
Ves Trenčiansky 50 000 Sk 1 659,70 € október 2007 - 

máj 2008

Klátová Nová Ves je neveľký, zato koncentráciou národných 
kultúrnych pamiatok a pamätihodností veľmi významný a 
vzácny kút Slovenska. V rámci projektu bude vytvorený 
náučný chodník spájajúci národné kultúrne pamiatky, 
pamätihodnosti a pamiatky technického pokroku, ktoré sa v 
obci nachádzajú. Chodník, ktorý môže byť zároveň 
cyklotrasou, sa bude vinúť prekrásnou scenériou Tríbečského 
pohoria, pamiatkovo chránených parkov s jedinečnými 
vzácnymi drevinami a zachovaným systémom rybníkov z 
minulosti. Projekt si kladie za cieľ prispieť k propagácií regiónu 
ako aj hrdosti domácich obyvateľov k vlastnému regiónu a 
kultúrnym tradíciám.



42-TN OZ Detský park
Vybudovanie 
areálu detského 
ihriska

Považská 
Bystrica Trenčiansky 50 000 Sk 1 659,70 € október 2007 - 

máj 2008

Z iniciatívy obyvateľov sídliska v Považskej Bystrici - ktorí si 
založili vlastné občianske združenie Detský park, vznikol 
projekt výstavby detského ihriska, ktorým chcú zlepšiť úroveň 
kvality "sídliskového života" a odstrániť anonymitu medzi jeho 
obyvateľmi. Vďaka svojmu nadšeniu pre dobrú vec, šikovnosti 
a ochoty sa im podarilo od mesta vybaviť pozemok, na ktorom 
sa nachádza pôvodné ihrisko a svojpomocne ho upraviť pre 
vznik nového, bezpečného ihriska. V rámci dobrovoľníckych 
prác odstránili nebezpečné pôvodné prvky, opravili základy 
pieskoviska, obnovili pôvodné prvky a lavičky, upravili zeleň v 
okolí, zhotovili informačnú tabuľku či prekážkovú dráhu z 
pneumatík. Financie z grantu použijú na zakúpenie 
certifikovaných prvkov. Aktéri by radi svojim príkladom 
motivovali aj iných obyvateľov mesta, aby sa aktívne podieľali 
na pretváraní svojho okolia.

52-TN Obec Lazany Informácia nad 
zlato Lazany Trenčiansky 50 000 Sk 1 659,70 € október  - 

december 2007

V obci Lazany nachádzajúcej sa v okrese Prievidza začali v 
marci 2007 v televíznom káblovom rozvode vysielať textové 
správy a informácie pre obyvateľov obce, ktoré bežia 24 hodín 
denne. Z 400 domácností je na televízny rozvod napojených 
368, čiže slúži takmer všetkým obyvateľom obce. Tento 
projekt sa u obyvateľov stretol s pozitívnymi reakciami, 
nakoľko sa môžu prostredníctvom infokanála dozvedieť čo sa 
v obci deje, na čom sa dohodlo obecné zastupiteľstvo, kto má 
v obci sviatok či ako dopadol miestny futbalový zápas. 
Zámerom predkladaného projektu je skvalitniť, oživiť a 
obohatiť toto vysielanie a na základe podnetov od občanov 
vysielať nie len textové správy a statické obrázky, ale aj krátke 
šoty z podujatí zachytené kamerou. 



54-TN Materské 
centrum Nováčik Spoznajme sa Nováky Trenčiansky 30 000 Sk 995,82 € október 2007 - 

máj 2008

Materské centrum Nováčik je novovzniknutým rodičovským 
centrom v meste Nováky, ktoré vzniklo najmä pre potreby 
matiek na materskej dovolenke, ale aj ostatných, ktorí sa 
starajú o malé deti a chcú tráviť čas v spoločnosti ľudí s 
rovnakými starosťami a radosťami. Ambíciou centra je 
prostredníctvom širokej ponuky aktivít pritiahnuť čo najviac 
rodičov, aby prekonali svoje zábrany a zapojili sa do života v 
komunite. Plánované aktivity v rámci projektu sú rozdelené na 
4 časti: "Aký je svet?" - v rámci ktorej sa vydajú na 17 
dobrodružných ciest spoznávania okolitého sveta zážitkovou 
formou. V časti "Masáž bábätiek" sa mamičky vďaka školenej 
masérke naučia techniky a postupy pri masáži svojich detičiek. 
V programe "Cvičíme a tancujeme s deťmi" si budú rodičia s 
deťmi zlepšovať pohybovú koordináciu a s rôznymi tvorivými 
činnosťami sa oboznámia v rámci "Šikovných prštekov".

68-TN
OZ Pre 
púchovskú 
mládež

O.K. Púchov Trenčiansky 50 000 Sk 1 659,70 € október 2007 - 
máj 2008

Členovia občianskeho združenia Pre púchovskú mládež sa 
rozhodli dať "OK šancu" svojmu regiónu zriadením O.K. klubu, 
v ktorom si nájde miesto a zaujímavú aktivitu každý bez 
rozdielu veku. Obyvatelia Púchova tu budú môcť stráviť 
popoludnie v novej čitárni pri dobrej knihe s čajom, zahĺbiť sa 
do sveta počítačov v bezplatnej internetovej študovni, 
umelecky sa realizovať v tvorivých dielňach. Budú môcť 
spoznať a vyskúšať si netradičné športy ako sú petangue 
alebo kroket, pozrieť si dobrý film v Jarnom filmovom klube 
alebo vymýšľať ako zlepšiť život okolo seba. Klub bude 
otvorený aj počas víkendov a sviatkov, kedy sú iné zariadenia 
v meste zatvorené. Do projektu bude zapojených až 36 
dobrovoľníkov, ktorí plánujú v rámci projektu odpracovať vyše 
1000 hodín dobrovoľníckej práce.

77-TN

Rozvoj 
cestovného 
ruchu 
myjavských 
kopaníc, n.o.

Vytvorenie 
expozície 
tradičného odevu 
Myjavska v 19. a 
20. storočí

Myjava Trenčiansky 60 000 Sk 1 991,64 €
15. januára 
2008 - 31.marca 
2008

V meste Myjava v časti Stará Lúka sa nachádza obnovená 
kopaničiarska usadlosť Gazdovský dvor, ktorá prezentuje 
tradičné formy života a bývania v myjavskom regióne. 
Gazdovský dvor nie je len statickou ukážkou minulosti, ale 
organizuje rôzne podujatia pre verejnosť i pre turistov s cieľom 
priblížiť kultúru regiónu - napr. Kopaničiarska svadba, Dupanie 
humna, Zabíjačka či Fašiangy. V rámci projektu bude 
vytvorená stála expozícia tradičných odevov z 19. a 20. 
storočia, ktoré sa nosili na Myjave a okolitých kopaniciach. 
Tradičné odevy boli zozbierané v rámci verejnej zbierky - v 
rámci projektu budú tieto odevy opravené, osadené na 
figuríny, bude inštalovaná expozícia, ktorej otvorenie bude 
sprevádzať kultúrne podujatie. Zámerom projektu je zachovať 
kultúrne dedičstvo myjavského regiónu.



79-TN

Združenie miest 
a obcí 
myjavského 
regiónu

Výstava 
cestovného ruchu 
ITF Slovakiatour 
2008 Bratislava

Myjavský región Trenčiansky 40 000 Sk 1 327,76 €
1. novembra 
2007-  20. 
januára 2008

Združenie miest a obcí myjavského regiónu, ktoré vzniklo v 
roku 1995, združuje obce Brestovec, Bukovec, Hrašné, 
Chvojnica, Kostolné, Košariská, Krajné, Podkylava, Polianka, 
Poriadie, Priepastné, Rudník, Stará Myjava, Vrbovce a mestá 
Myjava a Brezová pod Bradlom. V súčasnej dobe je dôležité 
rozvíjať regionálny cestovný ruch a pritiahnuť turistov do 
zaujímavých miest, keďže Slovensko má čo ponúknuť. 
Zámerom projektu je spropagovať myjavský región a dostať sa 
do povedomia potenciálnych účastníkov cestovného ruchu. 
Projekt je podporou propagácie myjavského regiónu či už 
formou propagačných materiálov či prípravy kultúrneho 
programu, s ktorými sa združenie predstaví na výstave 
cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2008.

80-TN Obec Košariská Šport a umenie? 
Prečo nie? Košariská Trenčiansky 50 000 Sk 1 659,70 € október 2007 - 

máj 2008

Obec Košariská je typickou kopaničiarskou obcou, v ktorej žije 
v súčasnosti 425 obyvateľov. V súvislosti s rozmachom obce 
pribúda mladých rodín a zvyšuje sa pôrodnosť, preto má obec 
záujem podchytiť záujmy mladých rodičov a detí a pomôcť im 
v realizácií ich nápadov. Zámerom projektu je pretvorenie 
areálu v centre obce na kreatívny športový park pre menšie 
deti. Zaujímavosťou projektu je, že priestor si budú vytvárať 
spoločne rodičia so svojimi deťmi a to nie len formou 
víkendových brigád, ale aj formou kreatívnej dielne. V rámci 
nej napríklad pretvoria betónový plot ihriska na veľkú mozaiku 
s motívmi zvierat. Z prírodného materiálu - kameňa a dreva 
budú vytvárať rôzne prekážkové dráhy či preliezky. 
Samozrejme nebudú chýbať ani certifikované bezpečné prvky 
ihriska. Na ihrisku sa uskutoční súťaž v netradičných 
športových disciplínach, ktorá tiež prispeje k zblíženiu 
komunity rodín v obci.

470 000 Sk 15 601,14 €


