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Spolufinancované EÚ 

 Často sa pohybujem medzi ľuďmi.    

A toto leto a začínajúca jeseň boli obzvlášť 

náročné na rôzne stretnutia s priateľmi zo 

zahraničia, ale i z územia našej miestnej akč-

nej skupiny. Veľmi ma teší, ak pri krátkom 

strete v nákupných centrách, či iba tak na 

chodníku, zaželáte nášmu tímu mnoho ďal-

ších úspechov, či tvorivých nápadov. Zakričíte 

cez cestu, že podporujeme skvelé myšlienky. 

Poskytnete uznanie za prácu, ktorú odovzdá-

vame Vám všetkým, ktorí s nami žijete 

v tomto nádhernom regióne. Vám všetkým 

ďakujeme. Spoločná radosť z podarených me-

dziobecných i medzinárodných aktivít, zreali-

zovaných projektov v obciach, nadšenie 

z malých, či väčších úspechov, dávajú impulz 

a nový rozmer nášmu územiu a zároveň napĺ-

ňajú hlavný princíp prístupu Leader, a tým je 

partnerská spolupráca. Napokon, pripomeň-

me si, že miestna akčná skupina (MAS) je ve-

rejno-súkromné partnerstvo, ktoré pred nie-

koľkými rokmi postavilo základy na spoloč-

ných cieľoch, aby sa naše územie posunulo 

vpred. Našimi hlavnými strategickými cieľmi 

sú podpora lokálnej ekonomiky cestou rozvo-

ja turizmu, čomu dáva základ historický, prí-

rodný a ľudský potenciál a podpora lokálpat-

riotizmu. Či sa to podarilo, musíte posúdiť 

sami. Predtým, než vyrieknete názor si však, 

prosím, položte otázku, čo ste pre územie 

alebo hoc len pre svoju obec urobili Vy sami. 

Ako ste prispeli k tomu, aby sme sa tu všetci 

mali o kúsok lepšie? Možno Vás práve táto 

otázka privedie ku spolupráci s nami 

a zapojíte sa do procesov nastavovania novej 

stratégie na roky 2014 - 2020.  Niekedy stačí 

i jednoduchá myšlienka, ktorá prerastie do 

pekných projektov a aktivít, ktoré sme zreali-

Obyčajné „ďakujem“ poteší 
OBSAH: 

 Príhovor 

 Deň mlieka na  

   Odorici 

 Festival vína a medu 

 Otvorená scéna 

 Malý banícky a malý 

sedliacky deň 

 Workshopy remesiel 

 Zrealizované projekty 

v MAS LEV 

 Konalo sa v „maske“ 

zovali, a ktoré Vám v tomto čísle časopisu 

predstavujeme. Tí, ktorí chcete byť kritickí, 

lebo inak neviete , skúste si pozrieť naše 

webové stránky, či na predchádzajúce čísla 

vydaných časopisov v elektronickej podobe 

a porovnajte našu činnosť s aktivitami iných 

miestnych akčných skupín na Slovensku. 

Nech už sú Vaše vnútorné odpovede akékoľ-

vek, nech navonok budete šíriť uznanie alebo 

hundranie... verte, že sme to všetko robili pre 

ľudí a pre naše deti. Preto, aby rodičia našli 

prácu priamo v území, a aby deti svojich rodi-

čov mali priestor pre svoj rozvoj. Iba tak môžu 

vyrastať lokálpatrioti, ktorí s nadšením budú 

pokračovať spolu s nami v nikdy nekončiacom 

procese. Nič totiž nie je smutnejšie ako pohľad 

na večne nespokojných ľudí, ktorí sú sklamaní 

životom, a ktorí na všetkom vidia to zlé...  

 Svoj príspevok ukončím slovami 

našich starých mám. Tie nám na nedávnej 

veľmi zaujímavej besede pripomenul doc. Ing. 

Brindza, CSc.: „Všetko zlé je na niečo dobré, 

i keď aj priveľa dobrého občas škodí  “  Pre-

to s pokorou ďakujeme nielen za to dobré, čo 

život priniesol tomuto územiu, ale i za občas-

né hundranie, ktoré nás núti zamýšľať sa.  

Ing. Andrea Hradiská PhD. 
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 Čo je doma to sa počíta ... Moja dedina 

Fašiangová dedinská veselica v minulosti  

Spolufinancované EÚ 

              

 

 

Zaujímavé podujatie, ktoré sa konalo 

v spolupráci s ekofarmou Odorica spestrilo 

piatkový (13.06.2014) program na viacerých 

stredných školách v meste Levoča. Začiatok 

podujatia odštartovala pešia túra z Levoče 

na ekofarmu, pre tých športovo založených 

študentov. Zvyšok účastníkov sa zviezol 

autobusom. Išlo o otvorené podujatie, mo-

hol sa ho zúčastniť každý, kto mal záujem. 

Do cieľa sme sa však museli „vyštverať“ 

všetci, keďže ekofarma leží v dosť nedo-

stupnom teréne, v nadmorskej výške 680 m 

n.m. v trojuholníku medzi obcami Levočské 

Lúky – Levoča – Spišský Hrhov, na úpätí 

Medvedích vrchov pri prameni Odorice. 

Celá akcia sa niesla v duchu myšlienky- 

ponúknuť mladým ľuďom bližšie spojenie 

s prírodou a s činnosťami, ktoré slúžia 

k zabezpečeniu si základných potrieb na 

živobytie.  

 

Študenti si nenechali ujsť ani sprievodné 

aktivity, ako boli možnosť pozrieť si výtvar-

nú výstavu miestneho umelca v stodole, 

jazdu na koni alebo na voze. Túto atrakciu 

si vyskúšali aj naši českí partneri z MAS 

Sdružení Západní Krušnohoří. Ochutnávky 

mliečnych produktov (mlieko – rôzne dru-

hy, syry, korbáčiky a iné), ale aj domáci 

farmársky guľáš, chlieb s masťou alebo dže-

mom a iné pochúťky potvrdili fakt, že to čo 

máme doma sa počíta.  

Do projektu sa zapojilo 6 škôl z  Levoče, 

pričom sa vytvorilo 7 družstiev. Každé 

družstvo si dalo vlastné meno, na ktorom sa 

zhodli všetci členovia. Chuť súťažiť a elán 

bolo cítiť všade navôkol, ale nechýbala ani 

zábava, smiech a veselé príhody. 

              

 

Umiestnenie súťažiacich:  

 

1. Miesto: „GUMKÁČI“ – Stredná pedago-

gická škola v Levoči (získali 94 bodov) 

2. Miesto: „VLAŽNÁ KVETINKA“ -   

Gymnázium J.F. Rimavského 

3. Miesto: „ĎATELINKA“ – Spojená škola 

internátna v Levoči 

4.—5. Miesto: „DEVÄŤ“ – Stredná zdravot-

nícka škola Štefana Kluberta 

4. –5. Miesto: „MASKY“ – Gymnázium sv. 

Františka Assiského v Levoči (rovnaký 

počet bodov ako na štvrtom mieste) 

6. Miesto: „MIAZGOFCI“ – Stredná peda-

gogická škola v Levoči 

7. Miesto: „ŠTRYFOGGY :-)“ -  SOŠ Maj-

stra Pavla                               

 

Disciplíny, ktoré museli študenti zvládnuť, 

preverili ich schopnosti a zručnosti. Sami 

boli prekvapení z výroby ovčieho syra, spô-

sobu prípravy mlieka a prísad, následnosti 

jednotlivých krokov pod odborným okom 

farmárky. Ďalej si vyskúšali pílenie dreva, 

rozloženie ohňa na opekanie slaniny, prí-

pravu opekačky. V poznávaní bylín sa blysli 

milovníci botaniky a prírody. Učenie sa 

zážitkovou formou patrí medzi efektívne 

edukatívne metódy vzdelávania aj na stred-

ných školách. Súťaž FARMÁR ODORICE 

preskúšala základné pracovné návyky na 

gazdovstve a hospodárstve, ale aj vedomos-

ti. Získaný diplom bude študentom pripo-

mínať ich pobyt na Odorici, ktorú veríme, 

že nenavštívili posledný krát.   
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Už 5. ročník jedinečného podujatia sa začal v sobotu o 10. hod. 

púťou k sv. Ambrózovi, patrónovi včelárov na Spišskú Kapi-

tulu. Slávnostný sprievod k Európskemu domu za doprovodu 

Dychovej hudby Bijacovčanka otvoril podujatie plné sladkej 

chute medu, lahodnej vône dobrého vínka, ľudového spevu        

a príjemnej atmosféry. 

Súčasťou podujatia boli prednášky venované problematike 

včelárenia. O svoje skúsenosti sa prišli s našimi včelármi 

podeliť zahraniční hostia z Ukrajiny, Nemecka, Poľska. 

Ochutnávky vína, medu, medoviny, gastronomických špecia-

lít z medu a vína, prezentácia kozmetických výrobkov z me-

du, výrobkov z vosku, predaj potrieb pre včelárov,  to všetko 

a ešte niečo viac ste mohli vyskúšať počas podujatia. 

Medový festival prilákal návštevníkov aj hudbou. Vypočuli 

sme si DH Bijacovčanku, Ľudovú hudbu M. Ondruša, FS 

Korčaškare, FS Štvrtočan, FS Javorinu, ĽH JASS a prezentá-

ciu pôvodných ľudových hudobných nástrojov multiinštru-

mentalistu Michala Smetanku. V repertoároch dominovali 

pôvodné piesne zo Spiša. 

Degustačno - predajné dni navštívilo aj tento rok mnoho 

návštevníkov. Každý si našiel to svoje. Zanietenci zaujímavé 

témy na odborných seminároch ako napríklad Múzeum me-

du a medový dom, bavorský med, marketing a predaj, včelie 

produkty a včelárstvo v Poľsku a jazýčky  „ochutnávajúcej 

verejnosti“ objavovali rôzne chute medu, medoviny a lahod-

né odrody vín charakteristické farbou, vôňou a dobrou chu-

ťou.   

Celé podujatie bolo ozvláštnené tónmi hudobných nástrojov zo 

zbierky multiinštrumentalistu Michala Smetanku. Nielenže o 

nich vie zaujímavo rozprávať, ale aký chytí do ruky, ten sa rozo-

zvučí pod jeho prstami a prenesie človeka na zvláštne miesta. V 

jeho repertoári dominovali pôvodné piesne zo Spiša a Šariša 

viažuce sa k pastierskej kultúre. Ak ste ešte nepočuli o drnčadle, 

perdafke, frungačke, drumbli, tak vám o nich rád porozpráva zakla-

dateľ múzea ľudových hudobných nástrojov v Brutovciach.  

Patrónom podujatia je sv. Ambróz. Podľa legendy ho ako malé ne-

mluvňa dala matka spať vonku do kolísky. Jednému zo včelárov 

v okolí uletel včelí roj. Ten sa náhodou usadil na spomínanú kolí-

sku i na spiace nemluvňa. Niekoľko včiel mu do úst vložilo kvapky 

medu a po krátkej chvíľke celý roj uletel bez toho, že by ho čo i len 

jedna včielka uštipla. Táto legenda ho preto predurčila, ako patróna 

včelárov a včiel. Jeho podobizeň je v podstate vždy zobrazená so 

včelím úľom a práca včiel sa stala jeho celoživotným krédom: svedo-

mitosť, pracovitosť a v neposlednom rade súdržnosť s ľudom. 
ĽH JASS 

FS Štvrtočan FS Korčaškare 

FS Korčaškare a ŽSS Jablonečka  FS Javorina  ĽH M. Ondruša a M. Smetanka 
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Odhaľme naše klenoty na otvorenej scéne (06.2014) 

Hudobný folklór na Slovensku sa prenáša prevažne ústnou tradíciou. Jeho krása spočíva aj v množstve   

a variantoch obmien ľudových piesní. Kultúra reprezentuje slovenský národ, najcennejšie poklady ukry-

té už od dávnych čias. Cenné a trvalé hodnoty ľudu boli a aj naďalej sú prirodzenou súčasťou nášho 

každodenného života. Podujatie Odhaľme naše klenoty na otvorenej scéne nám možno pomohlo uvedo-

miť si kultúrne posolstvo, ktoré nám zanechali naši predkovia, pocítiť hrdosť na to, čo nás obklopuje.  

        Po stopách klenotov LEVa a Šafránu (projekt spolupráce) 

Ľudová kultúra v MAS LEV a MAS Šafrán je výtvorom kolektívneho ducha a múdrosti nášho ľudu. Stmeľuje v sebe rôznorodé 

prejavy, formované po celé stáročia v dedinskom prostredí. V ľudovej tvorivosti sa nám odhaľuje životná múdrosť, zvyky, obyča-

je, tradície našich predkov, ktoré sa prenášajú z generácie na generáciu. Aj vďaka energii, s ktorou toto najvzácnejšie dedičstvo 

prezentovali naše folklórne telesá a remeselníci na podujatí Odhaľme naše klenoty na otvorenej scéne sme ponúkli širokej verejnosti 

mozaiku slova, hudby, piesne a tanca. Vypočuť ste si mohli rôzne žánre od dychovky, cez ľudovú nôtu, až po moderné melódie.  

 

Celé podujatie dotvorili aj remeselné trhy. Vidieť ste mohli rezbárov, drotára, výrobu lán, ručné maľovanie hodvábu, háčkovanie, 

paličkovanie a mnoho iného. Veľa zanietených umelcov, ktorí sa zúčastnili vystúpenia, participuje na mnohých  významnejších 

kultúrnych udalostiach v obciach a mestách.  V repertoári folklórnych súborov boli zozbierané a spracúvané zvykoslovné skvosty 

dedinského ľudu žijúceho pod Spišským hradom. V dramatických pásmach boli zobrazované 

jednotlivé činnosti alebo vlastnosti spôsobu života ľudu v minulosti. Naši folkloristi sú odhodlaní 

dávať ľudovej piesni srdce i dušu, pretože práve pieseň dvíha ľudí z pádov a potešuje ich v úzkos-

tiach. Preto si zaslúži, aby sa šírila ďalej. Otvorenie letnej turistickej sezóny spoluprácou OZ MAS 

LEV a mesta Levoča zároveň otvorilo „všetky brány“ návštevníkom a turistom.  

Slávnostné otvorenie podujatia bolo spojené s krstom 

publikácie venovanej remeselníkom a folklórnym skupinám pod názvom Čarovný svet 

tradícií. Krstnými rodičmi boli Ing. Andrea Hradiská, PhD. a Ing. Miroslav Vilkovský. 

Po slávnostnej prísahe na varešku sa majstri kuchári pus-

tili do varenia kapustníc. Celý deň sa prezentovalo vyše 

40 remeselníkov v 28 stánkoch. Vidieť sme mohli tkáčske 

remeslo, pletené výrobky, rozmanité vankúšiky, šité bábi-

ky, prútené výrobky, látkovú bižutériu, maľované a vyre-

závané obrazy, sviečky, sadrové odliatky sošiek, háčkova-

né dekorácie a mnoho iného. Deti si mohli vyskúšať ryžo-

vanie zlata, hľadanie zlatinky v kg štrku a litroch 

vody. Tie šikovnejšie ju aj našli a odniesli si ju do-

mov ako najvzácnejší poklad. Atrakciou bol voz 

ťahaný koníkmi, expozícia veteránov, pestrý kultúr-

ny program  a pre deti divadlo na kolesách – Fíha 

Tralala. Usporadúvanie podujatí ako je aj RETRO-

JURMARK je súčasťou vidieckej kultúrnej turistiky.  

Sprievodný program bol tvorený vystúpenia-

mi súborov a skupín z územia MAS Šafrán: 

Nemcovianka, FS Kapľička, OZ Šebeš – priatelia 

folklóru Šariša, Keľemešske furmani, Šofránkovci, 

Kapušanske richtaroše, Karpaťanin Junior. Všetky 

súťažné družstvá (6 súťažných + 1 nesúťažné – 

hostia) už nedočkavo čakali na 

vyhodnotenie. Porota mala ťažkú 

úlohu, kapustnice na rôzne spô-

soby rozvoniavali po celom areá-

li. Nebolo jednoduché rozhodnúť 

a vybrať tú najchutnejšiu, ktorá 

by spĺňala všetky hodnotiace kritéria. Pravdou je, 

že všetky kotlíky ostali prázdne. Nie žeby 

sme sa chceli chváliť, ale na prvom mieste sa 

umiestnilo naše družstvo z MAS LEV. 

„Chlapská kapustnica“, tak sa volala naša špe-

cialita s rebrami a klobáskou, ochutená smo-

tanou, chutila nielen porote, ale aj ochutná-

vačom z nášho kotlíka.  

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=xCFHUOaaLldKvM&tbnid=9ETdn_s_ZYC2ZM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.clipartbest.com%2Freel-film-logo&ei=z3S-U8PqH-qB4gSo0IDQDg&bvm=bv.70138588,d.bGE&psig=AFQjCNFCnxbr
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=xCFHUOaaLldKvM&tbnid=9ETdn_s_ZYC2ZM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.clipartbest.com%2Freel-film-logo&ei=z3S-U8PqH-qB4gSo0IDQDg&bvm=bv.70138588,d.bGE&psig=AFQjCNFCnxbr
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        Oživme bohatstvo Matky Zeme a tradície našej minulosti 

MAS Rýmařovsko sme navštívili tento rok už po druhýkrát. Obec 

Horní Město, ktorá počtom obyvateľov nepatrí medzi tie najväčšie, si 

tieto slávnosti pripomína už niekoľko rokov. Počas týchto dní navští-

vil „mestečko“ aj cisár Rudolf II. so svojou grófkou, deťmi 

a sprievodom. Podujatie otvorila rezkými tónmi ĽH Matúša Ondruša 

z MAS LEV. Cimbál, husle, basa a harmonika prilákali k pódiu 

množstvo návštevníkov a otvorili nejedno zvedavé okno na okoli-

tých domoch. Ľudové piesne majú svojich obdivovateľov všade. Na-

sledoval slávnostný sprievod, ktorý viedol cisár so svojou družinou 

v dobových kostýmoch na koči ťahanom koňmi, zástupcovia rôz-

nych skupín pôsobiaci v obci, partneri projektu a miestne obyvateľ-

stvo. Celý zástup smeroval k výstupu projektu spolupráce - drevenej 

studni a baníckemu škriatkovi. Príjemná divadelná hudba prebudila 

aj malých permoníkov v hnedých plášťoch s lampášikmi. 

Prehliadka podzemia Horního Města, bola počas týchto dní možná 

z dôvodu odvodnenia bane. Pre tých menej odvážnych, a predsa 

zvedavých na podzemné poklady, umožnili usporiadatelia pohľad 

do týchto tajomných priestorov prostredníctvom výstavy fotografií  

„Krásy a tajomstvo podzemia Horního Města“ v sále kultúrneho domu. 

Tajné zákutia bane, staré náradie a vystavené horniny priblížili život 

v minulosti súčasným generáciám. V minulosti sa tu dolovalo strieb-

ro, zlato a neskôr už len farebné kovy. Spoznávaním iných území, 

zvykov, kultúry, tradícií, hudby a prírodno-kultúrneho bohatstva 

prispievame k obohateniu oboch krajín. Osobné stretnutia, vzájomná 

výmena skúseností medzi partnerskými MAS je jednou z možných 

inovácií vzdelávania dospelých.  

Malý banícky deň v MAS Rýmařovsko (07.2014) 

Malý sedliacky deň v Dravciach (08.2014) 

Sedliacky deň sa začal vyhlásením súťaže vo 

varení guľášu. 19 družstiev už od rána pripravo-

valo ingrediencie a rozkladalo oheň pod kotlík-

mi. Jeden bol s hubami, druhý s feferónkou        

a ďalší s divinou. Ako každému chutí niečo iné, 

tak aj vybrať najlepší „majstrovský guľáš“ bola 

fuška. Návštevou fariem, spolu s českými part-

nermi, ožila atmosféra podujatia. Opýtať sa 

mohli na rôzne spôsoby chovu, ustajnenia, vý-

hody niektorých chovných druhov, zásady pri 

starostlivosti a vplyve krmív na produkciu. Nie-

ktorí videli po prvý krát prepeličky a ochutnali 

čistý mušt bez konzervantov. V Bukovinke sme 

si prešli „Dvor pod kríkmi“, charakteristický 

voľným chovom zvierat (prasiatka - mangalice, 

hydina, sliepky, kozy a iné). Majiteľka má 

množstvo inovatívnych nápadov ako spojiť 

chov zvierat, produkciu, výrobu tradičných špe-

cialít s rozvojom vidieckeho cestovného ruchu - 

AGROTURISTIKA spojená s kultúrnospolo-

čenským programov.    

Novinkou na tomto 10. ročníku boli vystúpenia 

folklórnych súborov a skupín. Striedali sa rôz-

ne piesne a témy. Návštevníkov roztancovali 

ĽH Matúša Ondruša, maľované dievčatá zo 

ŽSS Jablonečka z Jablonova, krásne kroje FS 

Javorina z Torysiek a moderná hudobná skupi-

na REWO z Harakoviec. Aj keď trošku mokrý 

trávnik nebol najlepším parketom, 

„guľašistom“ to vôbec nevadilo. Počas poduja-

tia sme ponúkali ochutnávky miestnych kolá-

čov a produkty z farmy (syry, šunku, slaninu, 

klobásky, chlieb s masťou a cibuľou, s lekvá-

rom). Všetko chutné jedlá z gazdovského stola. 

Ako si všimli aj naši českí hostia, vidiek sa 

stáva opäť dedinou so všetkým, čo k tomu pat-

rí. Husi a kačky už počuť z viacerých dvorov,       

mlieko už nepoznajú deti len zo škatule a vý-

živnejšie prepeličie vajíčka nevidíme už len      

v chovateľských reláciách v televízii. Aj táto 

aktivita nám potvrdila, že farmárčenie, chov     

a pestovanie sú súčasťou bežného života. 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=xCFHUOaaLldKvM&tbnid=9ETdn_s_ZYC2ZM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.clipartbest.com%2Freel-film-logo&ei=z3S-U8PqH-qB4gSo0IDQDg&bvm=bv.70138588,d.bGE&psig=AFQjCNFCnxbr
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=xCFHUOaaLldKvM&tbnid=9ETdn_s_ZYC2ZM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.clipartbest.com%2Freel-film-logo&ei=z3S-U8PqH-qB4gSo0IDQDg&bvm=bv.70138588,d.bGE&psig=AFQjCNFCnxbr
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      Po stopách klenotov LEVa a Šafránu (projekt spolupráce) 

Žiaci sa venovali rôznym tvorivým aktivitám, 

dielňam. Podujatia sa začali slávnostným prí-

hovorom predsedníčky MAS LEV, Ing. A. 

Hradiskou, PhD., ktorá predstavila projekt, 

aktivitu a všetkých srdečne privítala. Za ňou 

vystúpili riaditeľky škôl, ktoré hovorili 

o svojich školách, projektoch, študentoch, 

problematike, ktorej sa venujú. Pre žiakov 

boli pripravené tvorivé dielne, kde sa mohli 

venovať rôznym technikám (patchwork, papierové pletenie, servítková technika, tvorba škatuliek, pletenie z prútia, zdobenie 

medovníkov, ručné práce). Workshopy bol spojené aj s ukážkami ľudových zvykov a zachovávaním prejavov ľudovej kultúry.  

Tí šikovnejší si svoje výrobky odniesli domov. Bolo krásne sledovať, ako sa mládež zaujíma o tradičné remeslá. Predvádzaním 

ručnej výroby sme možno vzbudili záujem o niektoré tieto aktivity. Žiaci diskutovali počas tvorby o svojich koníčkoch 

a technikách, ktoré poznajú.  Aktívny workshop bol aktivitou, ktorá vzbudila záujem verejnosti, ale hlavne škôl. Žiaci sa hneď po 

skončení tvorivých dielní pýtali, kedy sa takéto podujatie zopakuje. Ručné remeslá sú neoddeliteľnou súčasťou našej národnej 

kultúry a histórie. Je dôležité odovzdávať ich ďalej z generácie na generáciu.  

Uskutočnili sa dva aktívne workshopy. V Spojenej škole 

internátnej a SOŠ Majstra Pavla (členovia OZ MAS 

LEV), oba v Levoči. Príjemne nás prekvapil aj záujem a 

účasť žiakov a študentov. Prišlo si ich pozrieť vyše 300 

účastníkov.  

 

Remeselnícke práce v sebe nesú jedinečnosť a ľudskú 

blízkosť, ktorú sme radi preniesli na mládež – našu 

budúcnosť. Približovaním starých pracovných postu-

pov, ktoré majú základy v dávnej minulosti, ich oživu-

jeme, potvrdzujeme ich priazeň aj v dnešnej dobe 

a dávame možnosť obyvateľom vyskúšať si svoje zruč-

nosti.  Tvorivé dielne umožnili záujemcom vyskúšať si 

niektoré remeslá (prácu s prútím—ozajstným aj tým 

papierovým,  patchwork, tvorbu škatuliek, servítkovú 

techniku, zdobenie a iné) vlastnými rukami.  

Propagácia a prezentácia tradičných remesiel nášho regiónu je jedným z cieľov oboch MAS, ktoré sa podieľajú na 

realizácii projektu spolupráce. Počas implementácie projektu sa nám podarilo vytvoriť množstvo zaujímavých spoloč-

ných produktov a aktivít nielen pre domácich obyvateľov regiónu, ale aj pre turistov prichádzajúcich do územia. Sna-

hou OZ MAS LEV a MAS Šafrán bolo a bude podpora medziregionálnej spolupráce v oblasti rozvoja vidieckeho ces-

tovného ruchu (spoločné akcie a tvorba propagačných materiálov). Veríme, že sa nám podarilo aj takou aktivitou ako 

je remeselný workshop prispieť k aktívnej prezentácii remeselníkov, kultúry regiónov Spiš a Šariš a kultúrnej výmene.  

Školy v našom regióne pôsobia 

ako aktívne subjekty, ktoré sa 

venujú popri svojej vzdelávacej 

činnosti aj voľno-časovým aktivi-

tám. Workshop v priestoroch 

Spojenej školy internátnej  pred-

stavil popri tvorivej práci aj život 

školy, zruč-

nosť šikov-

ných nevi-

diacich lek-

torov, tvori-

vé dielne, 

výrobky a 

produkty.  

Aktívny workshop remesiel v MAS LEV  na školách (09.2014)  

Turistický sprievod na Mohylky (09.2014) 

V sobotu (20.09.2014) skoro ráno sme vycestovali do MAS Šafrán, do obce Okružná, kde sa začí-

nal turistický sprievod na Mohylky. Oficiálny program otvoril starosta obce Okružná, Mgr. Pavol 

Lackanič spolu s predsedníčkou MAS LEV, Ing. Andreou Hradiskou PhD. na OcÚ Okružná. 

Sprievod sa začal občerstvením a následne 12 km dlhou túrou na Mohylky. Cestou sme mohli 

vidieť zaujímavé miesta ako liečivé Studničky, zrúcaninu hradu Šebeš, zaujímavú dedinku Podhra-

dík, skalný komplex Džad a napokon aj prírodné skalné pohrebisko zvané Mohylky alebo tiež 

„Šarišský Stonehenge“. Pri každom z týchto miest nám pán Lackanič podal krásny výklad o ich 

histórii. Po celodennej túre nás v obci Trnkov čakal chutné pohostenie v podobe  guľášu a nechý-

bala ani veselá muzika. Posedením, spevom a niektorí i tancom sme ukončili krásnu aktivitu, 

ktorá opäť upevnila vzťahy dvoch spriatelených miestnych akčných skupín a umožnila nám spo-

znať krásy územia MAS Šafrán. 

  
 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=xCFHUOaaLldKvM&tbnid=9ETdn_s_ZYC2ZM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.clipartbest.com%2Freel-film-logo&ei=z3S-U8PqH-qB4gSo0IDQDg&bvm=bv.70138588,d.bGE&psig=AFQjCNFCnxbr
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             Úspešne zrealizované projekty v MAS LEV 

 

 

Nová posilňovňa je tu pre všetkých, 

ktorí si chcú vylepšiť kondíciu, zdra-

votný stav a náladu. Keďže v Klčove 

aktívne pôsobí viacero športových         

a spoločenských organizácií pokladalo 

vedenie obce za prínosné vytvoriť 

športové zázemie aj v zlom počasí, 

kedy sa nedá športovať na ihriskách. 

Kvalitné športové náradie, ktoré tu je umiestnené, budú využí-

vať ako mladí,  tak aj starší. Ak máme nedostatok pohybu zleni-

vieme, naše svaly ochabnú a kilá pribúdajú. Veríme, že toto 

„nové miesto“ si nájde svojich priaznivcov.  

Mesto Spišské Podhradie sa rozhodlo riešiť otázku mestskej 

mobility nielen z dôvodu hospodárskeho, ale aj zvýšenia po-

tenciálu priťahovať investície a vytvárať pracovné príležitosti. 

Verejný priestor mesta je dôležitým faktorom, ktorý prispieva 

vyššej kvalite života. Modernizácia autobusovej zastávky 

Rybníček (v smere na Sp. Vlachy) a osadenie lavičky, tvoria 

jeden komplex, ktorý sa dobre hodí do okolitého prostredia. 

Projekt pokrýva mobilné potreby obyvateľstva spádovej ob-

lasti a prispieva k zvýšeniu kvali-

ty života vo vidieckych regió-

noch. Zveľadením životného 

prostredia 

obyvate-

ľov vytvá-

rame bez-

pečnejšie 

a vkusné 

okolie. Stav po 

 

 

Voľnočasové aktivity realizované v zrekon-

štruovaných priestoroch vytvoria primerané 

podmienky pre vstup mladých ľudí do života. 

Vhodné priestory na sebarealizáciu a sebavý-

chovu prispejú aj k vzniku nových združení    

a spolkov. Samospráva od tejto aktivity očaká-

va:  

Rekonštrukcia mosta v obci Dlhé Stráže 
 

Podpora úpravy viditeľných plôch a verejných 

priestranstiev so zámerom iniciovania miest-

nych obyvateľov k starostlivosti o svoje okolie 

je jednou z mno-

hých aktivít, ktoré 

si do svojej straté-

gie rozvoja dala 

obec.  

 

Výstavba zábrad-

lia po oboch stra-

nách mostu bola nevyhnutná z dôvodu bezpeč-

nosti, zabráneniu, možným úrazom, prípadne 

neočakávaným udalostiam. Denne tu prechá-

dza množstvo ľudí i motorových vozidiel.  

Stav po 

Stav pred 

Vytvorenie priestoru pre zapojenie mládeže do 

života v obci formou participácie 

Podporu vzniku a činnosti mládežníckych organi-

zácii na vidieku 

Venovanie sa potrebám mládeže, detí, spolkov 

 

 

 

Rekonštrukcia priestorov sa začala v mesiaci január 2014, a to 

prípravou priestorov na úpravu povrchov vnútorných omie-

tok. Po prevedení týchto stavebných prác boli prevedené sad-

rokartónové úpravy stropov, následne montáž svietidiel, 

maľby stien a stropov. Po stavebných úpravách priestorov 

nasledovalo zabezpečenie vybavenia objektu počítačovou 

technikou. 

Nové priestory využije obec, ako aj z 

názvu vyplýva - INVESTÍCIA DO NA-

ŠEJ BUDÚCNOSTI  -  pre mládež. Budú 

sa tu organizovať stretnutia spolkov         

a rôznych aktívnych skupín, ktoré tu 

pôsobia. Už teraz sa tešíme na výsledky 

ich spoločnej práce. 

V obci sa ukončil aj ďalší 

projekt zameraný na 

spevnené povrchy, 

úpravu verejných prie-

storov v okolí OcÚ          

a dokončieva sa rekon-

štrukcia kultúrneho do-

mu.  

Stav po 

Spevnené povrchy 
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Svetlo sveta uzrela aj krásna publikácia venovaná krásam územia MAS Lev a MAS Šafrán. Ukrýva      

v sebe mnoho informácií zozbieraných z územia MAS LEV a MAS Šafrán. Je určená každému, kto má 

záujem a chuť objavovať kultúrne a prírodné dedičstvo Spiša a Šariša. Ďakujeme všetkým, ktorí svo-

jimi príspevkami a fotografiami prispeli k zrodu tohto dielka. Aj keď sme spočiatku chceli vytipovať 

len 20 NAJ miest, nebolo to jednoduché a asi ani možné, pretože obdivuhodných miest tu máme viac 

než dosť. Nakoniec skončil výber pri 20 okruhoch, ktoré zahŕňajú väčšinu z toho, čo sme chceli svetu 

ukázať. Pozrieť si ju môžete aj na našej webstránke.  

 

             Konalo sa v „maske“ 

Vyhodnotenie súťaže: Výberová komisia vybrala ako najzaujímavejší projekt pod názvom Lúčka—Úžasná—Čistá—Krásna—

Aktívna.  

Cieľom aktivity bolo vyčistenie znečisteného prostredia v intraviláne a extraviláne obce, skrášlenie a zmodernizovanie obce.  

http://www.youblisher.com/p/963034-Objavme-klenoty-LEV-a-jedinecnosti-Safranu/ 

Výsledok práce: čisté a skrášlené prostredie, oddychová zóna vytvorená mládežou a deťmi. 

 

 

Mnohí zruční ľudia, ktorých Vám v tejto publikácii chceme predstaviť, sa pustili do tradičnej výroby 

tak, že pátrali po jej koreňoch, po starých technológiách, materiáloch, po tradičných tvaroch a vzoroch 

a siahli tak na umenie našich predkov. Niektorí do tradičného vsunuli kúsok seba a to pôvodné po-

zmenili, či ozvláštnili. Za hodné obdivu pokladáme, ak sa pre remeslo odhodlal človek, ktorý nepochá-

dza z dedinky, kde má dané staré umenie svoj pôvod. Nájdu sa v nej však aj šikovné babičky a dedko-

via, ktorí sú nositeľmi rodinných tradícií už viacero generácií. Všetkým remeselníkom a folklórnym 

skupinám zo srdca želáme, aby ich tvorivá práca napĺňala, prinášala im radosť a veľa nových nápadov. 

Prajeme im, aby svoje zanietenie odovzdávali mladším generáciám a viedli ich k láske a úcte k tomuto 

vzácnemu dedičstvu našich predkov. Nech repertoár folkloristov je každým rokom bohatší o zvyko-

slovné skvosty dedinského ľudu.  

 

 

MAS LEV v spolupráci s mestom Spišské Podhradie otvorili 09.09.2014 Múzeum 

geologického a archeologického dedičstva Spišské Podhradie spolu s českými 

partnermi z MAS Rýmařovska.  

Beseda bola venovaná tematike agroturistika, rozvoj vidieka a využitie prírodné-

ho bohatstva bola podnetným zdrojom informácií. Ako prezentujúci sa zúčastnili 

Doc. Brindza z SPU Nitra, Ing. Jurčák z Klčova, pani Homolová z Odorice a projekt spolupráce 

Oživme bohatstvo Matky Zeme a tradície našej minulosti predstavila Ing. Hradiská, PhD.  

Motto podujatia:  

„Teraz, keď sme sa už naučili aj lietať v povetrí ako vtáci a potápať sa ako ryby nám už ostáva len 

jediné: Naučiť sa žiť na Zemi ako Ľudia.“                                                                                       G.B. Shaw 


