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Spolufinancované EÚ 

Príprava novej stratégie rozvoja územia sa 

rozbehla. Doteraz sme navštívili takmer polo-

vicu samospráv nášho regiónu. Diskusie 

s obyvateľmi, podnikateľmi, poslancami, sta-
rostami, zástupcami dôležitých organizácií 

pôsobiacich v obci, jednoducho aktívnymi 

ľuďmi, prinášajú prvé pohľady na spoločné 

problémy, ktoré nás trápia. Je pravda, že mno-

hých hnevá technická infraštruktúra, nedorie-

šená kanalizácia, nevybudované čističky od-

padových vôd, nefunkčný rozhlas, slabý sig-

nál, svetlá, ktoré nesvietia, keď je to potreb-

né.... 

 

Neraz počúvame o tom, ako sa tí, ktorí chcú 

hospodáriť, nemôžu dostať k vlastnej pôde. 
Alebo ako si nedokážeme ceniť životné pro-

stredie, ktoré opisujeme ako to, kvôli ktorému 

radi žijeme tam, kde máme svoje korene. 

Krútime hlavami ako nesprávne, nedokonale 

separujeme odpad.  Alebo rovno neseparuje-

me. Zisťujeme, že my sami si znečisťujeme 

okolie čiernymi skládkami, ktorých odstraňo-

vanie zvyšuje náklady samospráv na ich od-

stránenie. A potom jedným dychom dodáva-

me, že na nič nie sú peniaze. Mladí odchádza-

jú za prácou, obce starnú, lebo nie je kde pos-
taviť si svoje vlastné bývanie. Ale ak by aj 

bolo kde, nie je vôľa dohodnúť sa na vyspo-

riadaní pozemkov.   

 

Nie všade, no pomerne často postrehneme 

i konflikty v medziľudskom nažívaní, sused-

ské menšie či väčšie spory, ale i spory poslan-

cov vo vzťahu k starostom a opačne. Stretáva-

me sa so vzájomným neporozumením. Zabú-

dame, že sa jedná o službu verejnosti, ktorá 

im dala svoj mandát, avšak následne sa verej-

nosť o túto službu málo aktívne zaujíma. Svo-
jou apatiou tak vlastne obyvatelia neurčujú 

beh života v obci tak, ako by chceli, pričom 

kritika prichádza ex post. 

 

Pritom je to celkom jednoduché -  problémy 

sú tu preto, aby sme ich riešili. Niektoré vyža-

dujú svoj čas, na vyriešenie iných chýba vôľa, 

Veci verejné 
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 Čo je nové v MAS? 

inde zas vskutku nie sú dostatočné zdroje. Ale 

často existuje alternatíva, ktorú je potrebné 

spoločne hľadať. Preto mnohé záležitosti vy-

žadujú zamerať sa na problematiku z iného 

uhlu pohľadu. Ten následne prináša zmenu 
zaužívaného myslenia s potrebou zmeniť prí-

stup. 

 

Tou prvou a dôležitou zmenou je začať sa 

starať. Nie však do života iných, ako je to 

často zvykom, ale do veci verejných. Starať sa 

nielen o okolie svojho domu, ale i okolie        

a život svojej obce... a to nielen poukázaním 

na nedokonalosť, ale prispením k jej vyrieše-

niu. Napríklad aj účasťou na verejných zastu-

piteľstvách, o ktorých mnohí ľudia ani netu-

šia, že sú verejné, a že si môžu prísť diskusiu 
poslancov k prejednávanej problematike vy-

počuť, prípadne vysloviť názor občana.   

Ak sa budeme aktívne a živo zaujímať 

o problematiku samospráv, možno pochopí-

me, prečo niektoré záležitosti starosta nevie, 

či nemôže vyriešiť. Možno pochopíme, že 

niektoré zámery, či dobré investičné nápady, 

ktoré by priniesli prospech všetkým, je možné 

urobiť iba vtedy, ak vystúpime z tieňa, a svoj 

tvrdohlavý a nemenný názor predsa len zme-

níme. Vo svojich obciach si volíme starostov 
i poslancov, ktorí sú tu na to, aby načúvali 

Vašim problémom a spoločne s Vami ich rie-

šili. Bez vzájomnej komunikácie a spätnej 

väzby to jednoducho nejde.  

 

V súvislosti s prípravou novej stratégie úze-

mia však vyjadrujem potešenie, že vnímate 

aktivity MAS LEV vcelku pozitívne, že sa 

zúčastňujete podujatí, ktoré pre Vás pripravu-

jeme v celom našom území. A spolu s Vami 

sa teším, že mnohé záležitosti sa i s pomocou 

podporených projektov združenia MAS LEV 
v uplynulom programovacom období už vy-

riešili. Preto verím, že sa môžeme posunúť 

ďalej napríklad i v tom, že ešte výraznejšie sa 

zaangažujeme vo verejných otázkach života.   

                                                

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

Fašiangová dedinská veselica v minulosti  

Spolufinancované EÚ 

              

Príklady dobrej praxe rozdiskutoval so   

zúčastnenými i záujemcami o včelárenie 

Tomáš Pollák. Ukázal rôzne typy úľov, vý-

voj včelárenia, využitie mnohých pomôcok 

a nástrojov pri včelárení, skutočné včelstvo 

v priehľadnom sklenenom úli. Prebehla živá 

diskusia o začiatkoch včelárenia, zabezpeče-

ní si základnej rodiny, starostlivosti o včely, 

spracovaní medu, získavaní propolisu. 

Mohli sme ochutnať peľ, kráľovský nápoj - 

medovinu a rôzne druhy medu – agátový, 

medovicový a pasterizovaný. Mnohí včelári 

majú svojich nasledovníkov v synoch či 

vnukoch. Sú ochotní odovzdávať svoje skú-

senosti aj ďalej nielen svojim rodinným prí-

slušníkom, ale všetkým záujemcom o toto 

krásne remeslo. Počas podujatia bolo možné 

vyskúšať si aj rezbárske umenie. Práca 

s dlátkom je náročná aj keď sa zdá na prvý 

pohľad jednoduchá. Šikovnosť rezbárov 

obdivovali zúčastnení na vlastné oči. Umelci 

sa predviedli vyrezávaným medveďom, 

ktorý kradne med, úľom so včielkou, pní-

kom s vyrezávaným stromom a slnečnicou, 

drevorezbou včely, výrobou úľa. Počas pod-

ujatia spríjemňovali prostredie výrobky 

s tematikou včely, med a tradície od pani 

Orlovskej a prírodné motívy obrazov miest-

neho maliara Stanislava Jurčáka.  

Výstavba MÚZEA MEDU v obci Klčov pokračuje 
 

Výstavba múzea ďalej pokračuje. Zhromaždia sa tu mnohé vzácne exponá-

ty. Niečo už máme zozbierané, ale chceme Vás vyzvať, ak máte doma na-

príklad plagáty propagujúce med, rôzne náradie, pomôcky pre včelárov, 

medaile, odznaky, známky so včelárskou tematikou, starodávne úle boli 

by sme veľmi radi, keby ste ich venovali múzeu, kde budú umiestnené na 

čestnom mieste. Interiér budú dotvárať infotabule s informáciami o živote 

včiel, včelárstve, histórii. Drevorezbárske práce v podobe medveďa, včely 

strážiacej úľ, pníka so slnečnicou a včielkou zbierajúcou peľ dotvoria prie-

story aj okolie.  

 

 

Sladký deň medu privítal množstvo ľudí. 

Medzi pozvanými boli včelári, partneri        

z českej MAS Sdružení Západní Krušnohoří 

a široká verejnosť. Formou priblíženia do-

kumentu pod názvom Naše MASka (DVD) 

sme spoznali množstvo projektov, ktorým 

sa počas svojho fungovania naši partneri 

venovali. Všetky projekty, ktoré sa v oboch 

MAS zrealizovali a realizujú sú výsledkom 

dlhodobého úsilia všetkých zainteresova-

ných strán. Ako sme sa dozvedeli MAS SZK 

už od roku 2005 pripravovala podmienky 

pre fungovanie programu. O svojom schvá-

lení sa dozvedeli v roku 2009, pričom na 

realizáciu projektov získali 70 mil. českých 

korún. Oboznámili sme sa s výberom pro-

jektov u českého partnera a tiež so zaujíma-

vou regionálnou aktivitou, za ktorou stojí 

MASka – vidiecke farmárske trhy, ktorých sa 

zúčastnia tento rok aj zástupcovia z MAS 

LEV.  

                                                                       

Medársky workshop s hlavnou témou – 

Včelárstvo DEDIČSTVO PREDKOV pre-

zentoval Ing. Jozef Venglarčík, PhD., včelár 

z Klčova, zástupca miestneho spolku včelá-

rov. Hovoril o mnohých aspektoch týkajú-

cich sa včelárenia. Predstavil rôzne druhy 

včiel, históriu včelárenia, prvé zmienky       

o tomto remesle na Slovensku, včelie pro-

dukty, rôzne druhy medu, liečivé účinky, 

apiterapiu, využitie vosku, peľu, propolisu, 

význam včelieho jedu, materskej kašičky, 

medoviny.  

              

 

WORKSHOP 

Príklady dobrej praxe 

PEĽ 

„Faktom je, že pri 

hodnotení antimik-

robiálnej účinnosti 

veľkého množstva 

rôznych medov 

z mnohých kútov 

sveta, sa potvrdil záver, že najkvalitnejšie 

medy pochádzajú z ihličnatých lesov hor-

ských oblastí strednej Európy.“ – prezradil 

Ing. Venglarčík, PhD.  

Ochutnávky včelárskych produktov a 
výrobkov z medu 

Rezbárske zručnosti predsedu MAS Partneri projektu 
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Projekty spolupráce tvoria mnohé podnetné 

aktivity. Jednou z nich bola aj odborná ex-

kurzia pre 15 záujemcov (študenti SOŠ Maj-

stra Pavla Levoča, Gymnázium J.F. Rimav-

ského Levoča, pedagóg a traja členovia 

MAS LEV).   

 

Naše prvé kroky viedli na Poľnohospodár-

ske družstvo v obci Dravce, kde nás spre-

vádzal Ing. Štefan Gibala. Hovoril o histórii podniku, transfor-

mácii, súčasnom stave a zmene oproti minulosti. PD Dravce sa 

špecializuje na chov hovädzieho dobytka, produkciu mlieka 

a mäsa. Čiastočne aj na chov ošípaných. V minulosti tu praco-

valo 67 ľudí, dnes ich je len 26. Diskutovali sme o vývoji doji-

vosti, vplyve modernizácie na produkciu, pozreli sme si dojá-

reň, technológie a mechanizáciu.  

Študentov zaujalo predstavenie celkového 

fungovania, výber plodín do osevných po-

stupov, prispôsobenie sa produkcie pod-

mienkam trhu, záujem o nové tržné plodiny 

– liečivé rastliny (Ostropestrec mariánsky), 

ktorý sa tu pestuje z dôvodu vhodných kli-

matických podmienok. Väčšinu pôdy má 

vedenie družstva v prenájme. Rastlinná vý-

roba sa zameriava na obilniny 180 – 200 ha, 

silná je aj živočíšna výroba, zemiaky sa pestujú na výmere cca 

10 ha. Odbyt mlieka je vo forme surového kravského mlieka. 

PD Dravce využíva aj financie zo zdrojov Európskej únie. Pro-

stredníctvom dotačných programov sa podarilo zmodernizo-

vať kravín pre 130 kráv s dojárňou a mliečnicou. Cez Program 

rozvoja vidieka 2007 – 2013 sa zmodernizoval strojový park 

a živočíšna výroba.  

Exkurzia pokračovala po PD podielnikov Spišské Podhradie, 

kde nás previedol Štefan Vrábeľ, jeden z majiteľov. Zaujímali 

sme sa o fungovanie, rozdelenie rastlinnej a živočíšnej výroby, 

mechanizáciu. Hovoril o cenách za dobytok na trhu, opísal 

podnikateľské prostredie v najbližšom okolí. Lokálpatriotické 

povedomie a vzťah k „všetkému živému“ nám bolo jasné 

z jeho rozprávania o vzniku malých fariem, podpore mladých 

farmárov v území a v konštatovaní: „Pri zvieratách musí byť 

človek 24 hodín ... tu chceme zostať, tu chceme žiť.“ Rastlinná výro-

ba sa zameriava na objemové krmoviny ako je ďatelina 

a lucerna, výrobu sena. Všetci sme sa zhodli na tom, že je mi-

moriadne dôležité venovať sa sledovaniu všetkých možností 

odkiaľ získať finančné prostriedky na modernizáciu, rekon-

štrukcie budov, nákup strojov a zariadení.  

V Nemešanoch sme sa zamerali na rodinné hospodárstvo Bar-

tošovcov, ktorým nás previedol Ing. Stanislav Bartoš so svojim 

bratom. Pre študentov to bolo stretnutie plné podnetov. To, 

ako sa z malého trojhektárového gazdovstva podarilo vybudo-

vať modernú, dynamicky sa  rozvíjajúcu farmu, sme videli na 

vlastné oči. Farmári obhospodárujú vyše 400 ha poľnohospo-

dárskej pôdy v siedmych katastrálnych územiach. Venujú sa 

pestovaniu obilnín (jačmeňa jarného a pšenice ozimnej), ako aj 

neobvyklému pestovaniu liečivej rastliny  Ostropestreca ma-

riánskeho (liečba pečene). Najhlavnejšou plodinou sú však 

zemiaky.  

„Odborná exkurzia zo dňa 29. 4. 2014 sa nám študentom veľmi 

páčila, dala nám veľa nových zážitkov a informácií z oblastí živočíš-

nej a rastlinnej výroby, taktiež nám priblížila život farmárov a ich 

každodenný pracovný cyklus. Dozvedeli sme sa veľa aj o podmien-

kach podnikania v tejto oblasti. Príjemným spestrením dňa bol aj 

vynikajúci obed na Spišskom salaši. Týmto, by sme sa Vám chceli 

poďakovať za príjemný deň, plný zážitkov strávených spoločne na 

zaujímavých miestach.“ 

                                                               S pozdravom študenti II. EN  

Ďalšia zastávka: PD Olšavica, patrí medzi jedno z najvyššie 

položených PD. Už klimatické podmienky ho predurčujú na 

to, že sa tu nebudú venovať pestovaniu kukurice alebo repky. 

Živočíšna výroba sa zameriava na chov hovädzieho dobytka 

a oviec v Brutovciach. Účastníkov exkurzie zaujalo rozpráva-

nie MVDr. Petra Beličáka o spôsobe odchovu teliatok na ume-

lej výžive. Modernizácia a nákup mechanizmov sa tu uskutoč-

ňuje z vlastných, prípadne úverových zdrojov. Družstvo 

umožňuje miestnym obyva-

teľom nákup čerstvého mlie-

ka priamo z dvora. Patrí 

medzi jedného z najväčších 

zamestnávateľov v okolí. 

Zamestnáva okolo 40 ľudí, 

prevažne miestnych.    

V susedstve PD Olšavica je gazdov-

stvo pána Vladimíra Slimáka. Ten 

sa tu prisťahoval len nedávno 

z dôvodu pokojného životného 

štýlu, krásnej krajiny, úzkej spätosti 

s prírodou. Na statku má hospodár-

ske zvieratá, kravy, kone. Majiteľ sa venuje aj výrobe bičov, 

konských sediel. Zo stodoly na nás „zakukoval“ koč, ktorý ešte 

nebol dokončený, takže sme sa nepovozili. Možno nabudúce.  

             Oživme bohatstvo Matky Zeme a tradície našej minulosti 

Farma Nemešany PD podielnikov Spišské Podhradie 

PD Olšavica 

PD Dravce 
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          MAS LEV začína tvoriť novú stratégiu rozvoja územia    

V obciach územia miestnej akčnej skupiny LEV sme v máji začali so stretnutiami 

s verejnosťou. Podnikatelia, mládež, naši dôchodcovia, zástupcovia združení, prosto aktívni 

obyvatelia za účasti poslancov i starostu, všetci tí, ktorým záleží na rozvoji nášho územia sa 

zúčastnili procesov diskusie a návrhov pod skúsenou facilitáciou  odborného tímu kancelá-

rie MAS LEV. 

 

Musíme povedať, že z 31 samospráv sme nateraz navštívili obce Ordzovany, Kurimany, 

Dravce, Studenec, Oľšavicu, Brutovce, Nemešany, Pongrácovce, Doľany, Bijacovce, Uloža, 

Poľanovce, Sp. Štvrtok, Bugľovce. Všade vládla iná atmosféra a to v zmysle vážnosti problé-

mov, ktoré tú - ktorú obec trápia. Najdôležitejšie však je, že sa vďaka metóde problémovej 

analýzy  stanovila ich hierarchia,  v zmysle ktorej budú v ďalšom  období  nastavované ciele  

a opatrenia celého nášho levočského regiónu.  

 

Ďakujeme všetkým, ktorí nám napomáhajú pomenovať silné i slabé stránky územia, jeho 

príležitosti i ohrozenia. Ďakujeme Vám všetkým, ktorí nečakáte, že za vás niekto vyrieši 

problémy, ale aktívne chcete prispieť, ak už nie peniazmi, či prácou, tak aspoň myšlienkou, 

či zaujímavým podnetom a návrhom ako stav vyriešiť alebo zlepšiť.  

Nie všetko sa nám podarí. Avšak spájame všetkých ľudí, ktorí chcú urobiť pre svoje územie 

maximum.  Je pravda, že pritom sieťujeme organizácie nášho územia, čím vytvárame výz-

namnú silu a potenciál. Začíname vnímať posun v spoločnom úsilí,... a to, že vy sami sa 

začínate mobilizovať a poskytujete nám spätnú väzbu.                                                                                                                                                                            

(AH) 

 21. ročník turistického pochodu cez levočské planiny  

 

Združenie turizmu už dlhé roky pôsobí v okrese Levoča a zameria-

va sa na mnohé aktivity podporujúce cestovný ruch v Levoči a jej 

okolí. Zo strany predsedu Združenia turizmu so sídlom v Levoči - 

Ing. Ernesta Rusnáka prišiel aj nápad vytvoriť krátkeho sprievodcu 

po novoznačených trasách v Levočských vrchoch.  

 

Nová publikácia Možnosti cykloturistiky v okrese Levoča bola vytvorená v troch jazykových 

mutáciách a každý účastník ju získal na podujatí do svojho vlastníctva. 

 

Tiež sa nám podarilo zabezpečiť, aby sa naše územie stalo orientačne zaujímavým pre 

nadšencov pešej turistiky a cykloturistiky. 26 osadených infopanelov v obciach sú zaují-

mavou „cyklistickou zastávkou“ pre nejedného turistu.  

 
Ako sme krstili turistické mapy v MAS LEV 10.05.2014 
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Ako dvere do kostola  

zachránili životy 
 

V 16. storočí, kedy boli na 

Spiši kurucké povstania, ne-

bol život v malých obciach 

jednoduchý. Tieto ich ťaženia 

a vpády boli zaznamenané aj 

v okolitých obciach blízko Levoče. Túto výpravu povstalci 

absolvovali aj v obci Olšavica. Miestne obyvateľstvo sa zo 

strachu pred kurucmi schovalo do kostola sv. Mikuláša, kde 

bol predpoklad lepšej ochrany ako v chatrných chalúpkach. 

Ľudia sa uzavreli v chráme a zaistili dvere kladou bezpečne 

zasunutou v masívnych storočných múroch. Tlupa povstal-

cov sa dostala až k dverám chrámu a v snahe dostať sa dnu 

využívali všetky násilné možnosti. Dvere však nátlaku odola-

li. Pamiatkou na túto udalosť je hlboký zásek veľkou sekerou 

na masívnych dverách.  

Podľa legendy vojakovi, ktorý do dverí zaťal sekerou ochrnu-

la ruka a nikdy viac sa už do chrámu nedobíjal. Historické 

dvere sa v súčasnosti nachádzajú v depozite Spišského mú-

zea v Levoči.   

             MAS LEV a jej územie v legendách 

Zázrak na ceste do Olšavice 
 

Jednu z historiek, ktorá sa viaže na návštevy biskupa Gojdiča 

v obci Olšavica vyrozprával už nebohý pán Gorbár. Biskup, 

cestou z Prešova, využíval na vtedajšie pomery bežne do-

stupné cestovné prostriedky—vlak a konský povoz. Z Lipian   

pri Sabinove, kde pricestoval vlakom, potom pokračoval 

konským povozom. Vtedy mu naproti smerom k Blažovu  

išiel s konským povozom Ján Gorbár. Nasadli do voza a vra-

cali sa do Olšavice. Počasie už od rána neveštilo nič dobré. 

Znenazdajky sa spustil riadny lejak. Voda sa valila z lesných 

cestičiek a hladina rieky Torysa neúnavne stúpala. Prišli až  

k brodu, kde cesta pretínala rieku Torysa. Zdvihnutá rieka 

vzbudzovala strach. Bolo rozhodnuté, ďalej sa pokračovať 

nedá. Biskup Gojdič zišiel z voza, zastavil blízko pri rieke     

a bolo vidieť, ako sa vrúcne modlí. Za malú chvíľu akoby 

zázrakom voda klesla, 

na úroveň akoby žiadna 

búrka nebola. Znova 

nasadli do voza, otec 

biskup sa iba pousmial 

a pokračovali v ceste do 

Olšavice.   

Zdroj: Obec Olšavica, Mikuláš Demočko, st. 

Legenda o Levočskej bielej pani 
 

Juliana Géciová—Korponayová 

nasleduje svojho manžela Janosa do 

Levoče. Ide sem nielen ako manžel-

ka jedného z kuruckých veliteľov, 

ale aj ako špiónka nepriateľského 

cisárskeho vojska. Zradiť manžela   

a mesto hodlá kvôli svojmu synovi. 

Pre neho žiada od cisára odplatu 

šľachtický titul a majetok. Aby mala 

informácie z prvej ruky, stáva sa 

milenkou najvyššieho kuruckého veliteľa Istvána Andrássy-

ho. Bývajú v susedstve a stretávajú sa tajne, prostredníctvom 

vnútorných vchodov, ktorými boli domy prepojené. V ne-

stráženej chvíli ukradne Juliana Andrássymu kľúče od mest-

skej brány a tajne púšťa do mesta nepriateľské vojsko. Keď je 

zrada odhalená od Juliany odchádza manžel, potupený jej 

spreneverou voči mestu i voči jemu samému. Na jej zásluhy 

sa rýchlo zabúda. Sklamaná a opustená odchádza k otcovi    

a pridáva sa na stranu kurucov. Levočania však na jej viero-

lomnosť nevedia zabudnúť. Obvinia ju zo zrady a uväznia až 

v maďarskom Györi, kde čaká na svoju popravu. Tesne pred 

popravou prichádza do cely páter, aby ju vyspovedal a pre-

hovoril k priznaniu a oľutovaniu svojho činu.  
Zdroj: Stary Sacz  a Levoča Karpatské mestečká s klímou 

„Otče celú noc som prebdela a veľa som 

o sebe premýšľala,“ začala Juliana. „Môj 

osud, ktorý je len v božích rukách sa 

naplnil a ja som pripravená odísť z tohto 

sveta.“  

„Nešťastnica, spamätaj sa! skríkol du-

chovný. „Oľutuj svoju vinu a popros      

o milosť, si šľachtičná snáď sa nad tebou 

zľutujú,“ nabádal ju kňaz ďalej.  

„Nemám čo prosiť a ani už čo povedať svetskej vrchnosti,“ 

povedala Juliana s trpkosťou v hlase. „Pošlite kata, nech ko-

ná svoju povinnosť.“ 

V sprievode vojakov vyšla z cely a za úderov bubnov prešla 

k popravisku, kde katova sekera ukončila jej život a ona si 

záhady okolo svojej zrady zobrala navždy so sebou.  

 

Iná povesť hovorí, že Juliana zradila mesto z lásky k veliteľo-

vi nepriateľskej cisárskej armády. Na bále ukradla opitému 

richtárovi kľúče od mestskej brány a svojho milého a jeho 

vojsko vpustila do nič netušiaceho nočného mesta.  

Julianu Korponayovú nazval Levočskou bielou paňou vo 

svojom románe, s rovnomenným názvom, maďarský spiso-

vateľ Mór Jokai. Inšpiroval ho obraz s jej údajnou podobou, 

na ktorom je vyobrazená v bielych šatách, v tom čase veľmi 

módnych. Juliana sa vraj rada pekne obliekala a do levočské-

ho kostola chodila medzi poslednými, aby si ju každý vši-

mol. Tu sa zachovala aj lavica, v ktorej podľa legendy sedá-

vala.  

Ak poznáte nejakú legendu z vašej obce, mesta pošli-

te nám ju na e-mail malecova@maslev.sk. Ďakujeme.  



 

 

 

Krásna obec, ktorá sa nachádza v ochrannom 

pásme Spišského hradu je častou zastávkou aj 

mnohých turistov prechádzajúcich územím 

MAS LEV.  

 

Možno neviete, ale nachádzajú sa tu pekné kaplnky ako pri vstupe do obce, tak 

aj v blízkosti kostola je „lurdská jaskynka“.  Upravené centrum  je už dlho vysnívaným snom mno-

hých pongracovčanov a príjemne prekvapí nejedného cyklistu či turistu pri potulkách krajinou.  
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V obci sa koná každým rokom viac zaujímavých 

podujatí. Plesy sú navštevované aj obyvateľmi zo 

širšieho okolia. V novo zrekonštruovaných prie-

storoch sa budú stretávať miestni ľudia počas 

osláv, životných jubileí, akcií detí z materskej školy. Veríme, že krásne priestory sa 

stanú zdrojom inšpirácie pre ďalšie aktivity, ktoré sa tu doteraz nemohli konať.   

OBEC BUGĽOVCE 

Výmena podlahy v kultúrnom dome 

             Úspešne zrealizované projekty v MAS LEV 

 

 

 

Renovácia mostového zábradlia v blízkosti otočiska autobusov 

smerom k zástavbe rodinných domov zvýšila bezpečnosť v obci 

ako pre peších, tak aj motorizovaných občanov. Nové zábradlie a 

opravený most vytvoril bezpečnejšie centrum obce.  

OBEC DLHÉ STRÁŽE 

Rekonštrukcia mosta v obci Dlhé Stráže 

Zatraktívnením, modernizáciou a zvýšením 

bezpečnosti verejných priestranstiev 

v meste Spišské Podhradie sa vytvorilo 

modernejšie mesto. Projekt prispel nielen k zlepšeniu kvality hmotnej infra-

štruktúry, ale vytvára pozitívny prvý dojem pri návšteve mesta. Zároveň 

takto upravené priechody cez potok sú pre miestnych občanov zabezpečením 

základnej infraštruktúry. Predpokladáme, že vplyvom viacerých zrealizova-

ných plánov v susedných obciach a celom regióne MAS sa začne vidiecky 

turizmus viac rozvíjať, a že v spolupráci s rôznymi subjektmi vytvoríme ko-

nečne komplexné produkty pre cestovný ruch.   

SPIŠSKÉ PODHRADIE 

Lávky cez potok 

Doľany sú dobrou východiskovou obcou pre výlety za 

kultúrnymi a prírodnými pamiatkami Spiša. V súčasnos-

ti už dokáže ponúknuť aj atraktívne priestory v kultúr-

nom dome. Nové zariadenie poslúži pri rozmanitých stretnutiach verejnosti (zábavy, plesy, svadby, 

oslavy, Deň detí, Deň Matiek, posedenie seniorov, Mikuláš, fašiangy a iné). 

OBEC DOĽANY 

Aby sa nám u nás krajšie žilo 

OBEC PONGRÁCOVCE 

Revitalizácia centra obce Pongrácovce 

Stav PRED 

Stav PRED 

Mesto patrí do turisticky atraktívneho regiónu a je výbor-

ným východiskovým bodom pre vychádzky v nenáročnom 

teréne. Okolie mesta ponúka množstvo zaujímavých 

a turisticky lákavých zákutí na trávenie voľných chvíľ.  

SPIŠSKÉ PODHRADIE 

Vychutnajte si atmosféru nášho námestia 

Stav PRED Stav PO 

Stav PO 
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          MAS LEV chce bojovať s čiernymi skládkami - SÚŤAŽ 

Každá obec zorganizuje hromadné brigády vo svojich samo-

správach, ktoré prispejú k zatraktívneniu prostredia,  pričom 

súťaž je prioritne zameraná na: 

 odstránenie čiernych skládok a upratanie ich okolia 

 zrevitalizovanie lokalít umiestňovania čiernych skládok 

 skrášlenie priestranstiev 

 úprava, vykosenie, čistenie obcí a ich priľahlých častí 

 zatraktívnenie nevyužívaných, neupravených častí 

 úprava a upratovanie na a pred súkromnými pozemkami  

 

Ako sa zapojiť do súťaže? Jednoducho..... 

Po zrealizovaní brigád nám, prosím, doručte prihlášku zo 

zrealizovaného podujatia do kancelárie: 

Občianske združenie MAS LEV, o.z., Námestie Majstra Pavla 

28, 054 01 Levoča 

 

Prihláška do súťaže je na www.maslev.sk.  

Nechajme aj deťom našich detí šancu na kvalitné životné pro-

stredie a nezabúdajme, že to čo urobíme je niekoľkonásobne 

viac ako to, čo povieme.  

Aj Vás trápi, že mnohí ľudia sú bezohľadní voči životnému 

prostrediu a nemajú zábrany znečisťovať ho?  

Je to smutné, lebo aj oni žijú na Zemi, ktorá im ponúka svoj 

priestor a sama nemá funkciu samo obnovenia. Ale kto sa o ňu 

postará, ak nie tí zodpovední, ktorí ju rešpektujú a snažia sa 

o zachovanie harmónie prírody a biorytmu?  

Dnes nemyslíme na to, že jej poškodzovatelia by sa mali ako 

prví pričiniť a uvedomiť si nesprávnosť konania, ukážme im 

cestu  a SKÚSME PRISPIEŤ MY, HROMADNE  A  SPOLU 

POČAS ZORGANIZOVANÝCH  BRIGÁD V KAŽDEJ OBCI 

ÚZEMIA MAS LEV VYČISTENÍM SVOJHO OKOLIA A OD-

STRÁNENÍM PRÍPADNE NÁJDENÝCH NELEGÁLNYCH 

SKLÁDOK!  

 

Lokalizácia 

Súťaž je vyhlásená pre obce Baldovce, Beharovce, Bijacovce, 

Brutovce, Buglovce, Dlhé Stráže, Doľany, Domaňovce, Drav-

ce, Dúbrava, Granč - Petrovce, Harakovce, Jablonov, Klčov, 

Korytné, Kurimany, Levoča, Lúčka, Nemešany, Nižné Repa-

še, Oľšavica, Ordzovany, Pavľany, Poľanovce, Pongrácovce, 

Spišské Podhradie, Spišský Štvrtok, Studenec, Torysky, Ulo-

ža, Vyšné Repaše.  

Účel súťaže:  

Zlepšiť životné prostredie a skrášliť okolie mobilizáciou 

miestnych komunít  

Vytvárať nelegálne skládky odpadov je zaká-

zané hneď viacerými zákonmi (zákon č. 

223/2001 Z. z. o odpadoch, zákon č. 364/2004 Z. 

z. o vodách, zákone NR SR č. 220/2004 Z. z. o 

ochrane a využívaní poľnohospodárskej pô-

dy...). 

                      Ak ste vo vašom okolí objavili nelegálnu skládku,           

                     zaznamenajte si o nej niekoľko základných údajov: 

- približná lokalizácia (blízkosť rieky, cesty, budovy) - výbor-

né je skládku aj odfotografovať; 

- veľkosť skládky (približná dĺžka, šírka výška); 

- druh odpadu na skládke (potenciálne nebezpečný odpad); 

- pôvodca odpadu (ak ste ho pristihli pri čine); 

- dátum, kedy ste skládku objavili. 

Následne môžete tieto informácie oznámiť 2 spôsobmi: 

1.  osobne zástupcovi obecného/mestského úradu, v katastri 

ktorého sa skládka nachádza;  

2.  písomne príslušnej obci a obvodnému úradu životného 

prostredia (doporučeným listom alebo na podateľni s potvrde-

nou kópiou) - táto možnosť je väčšinou efektívnejšia. 

Pri niektorých skládkach je možné pomerne jednoducho zistiť 

pôvodcu odpadu podľa druhu odpadu, ktorý je na skládke 

uložený. Pravidelným pozorovaním možno zase odhaliť aj 

celkom „utajeného“ pôvodcu uloženého odpadu. 

Zdroj: Mapovanie-nelegalnych-skladok-odpadov 

Termín realizácie brigád a predkladania prihlášok:  

od 04.06.2014 do 11.09.2014 

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE 

Prihlášky bude vyhodnocovať 9 členná vylosovaná komisia 

z ľudu a pridelením bodov určia poradie uchádzačov.  

Do úvahy sa bude brať veľkosť vyčisteného priestranstva, 

množstvo zhodnoteného odpadu, počet ľudí zapojených do 

brigády a ich veková štruktúra, forma zrevitalizovania uprata-

ného priestranstva (napr. lavičky, nový kvetinový záhon, ohni-

sko,  a pod.), organizačné zabezpečenie podujatia.  

 

CENY SÚŤAŽE 

 morálne ocenenie participujúcich; 

 mobilizácia miestnej komunity; 

 krajšie okolie. 

 

Z vecného hľadiska: Všetky zapojené samosprávy dostanú od 

MAS LEV propagačnú tabuľku s nápisom podľa vlastného 

výberu motivujúcu znečisťovateľov a tvorcov čiernych skládok 

umiestniť odpad na príslušné zberné miesto.  
Uchádzač umiestnený na prvom mieste  

vyhráva sumu 800 € za zrevitalizovanie priestoru. 



KONTAKT: OZ MAS LEV, o.z., Námestie Majstra Pavla 28, 054 01 Levoča, tel.: + 421 53 4699 066, + 421 53 4699 065,    

www.maslev.sk, © Počet výtlačkov: 5000 ks, Nepredajné 
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V sobotu sme sa neďaleko obce Dargov zúčastnili od-

bornej konferencie k téme poľnohospodárstvo a rozvoj 

vidieka. Musím priznať, že nie som poľnohospodár      a 

teda danú tému vnímam skôr ako laik, ako človek, kto-

rý vie, že sme mali sebestačné poľnohospodárstvo, kva-

litné potraviny, vedeli sme čo jeme. Avšak ako človek, 

ktorý vníma, že nie je všetko s kostolným poriadkom. 

Zrejme je potrebné skonštatovať, že sa SR uberá nie 

dobrým smerom, pokiaľ ide o agendu tejto témy. Politi-

ka štátu síce  avizuje, že v programovacom období 2014 - 2020 

je zacielené na mladých poľnohospodárov (vek do 40 rokov), či 

začínajúce podniky, avšak problém sa javí niekde inde. Mladí, 

resp. tí, ktorí chcú hospodáriť na svojom sa k svojej pôde dostá-

vajú len veľmi ťažko, resp. vôbec nie. Komu je teda určená táto 

dotačná podpora? Ako prinavrátiť pôdu tým, ktorí boli jej pô-

vodnými vlastníkmi ešte pred vyvlastnením zo strany štátu, 

keď na tejto pôde v dlhodobom prenájme hospodári už niekto 

iný, hoci iba v dlhodobom prenájme? To sú otázky, na ktoré je 

potrebné dávať odpovede.   

Dovtedy je však zrejme 

najrozumnejšie nezbavovať 

sa pôdy, ktorú aktuálne 

skupujú "určité skupiny".  

Vraj vo vyhľadávači je pri-

márny záujem o pôdu, na 

ktorej sa nachádza zdroj 

pitnej vody.  Pôda  je totiž 

to najcennejšie, čo máme. 

Ak o našu zem prídeme, už 

nikdy ju nezískame späť... a 

ak, tak značne zdevastovanú. Konferencia pod odbornou zášti-

tou Novej Väčšiny poskytla mnohé námety ako na to, pokiaľ 

predsa len tú pôdu máme... cestou sú malé rodinné farmy, eko-

logické poľnohospodárstvo. Dokonca padli i konkrétne návrhy, 

ako smerovať chovateľstvo na vidieku. Možno v danom prípa-

de stačí len krôčik - vyššia osveta a informovanosť. Je viac než 

isté, že i naša MAS sa musí a v podstate sa i v poslednom roku 

snaží intenzívnejšie venovať danej téme a komunikovať so 

všetkými aktérmi, ktorí zabezpečujú rozvoj nášho vidieka.                                                                              

(AH) 

Vo štvrtok 15. 5. 2014 nás navštívili zástupcovia Mládežníckeho parlamentu mesta Levo-

ča zriadeného zo zástupcov študentov stredných škôl. Pozvánku dostali od našej miestnej akčnej 

skupiny. Cieľom bola diskusia smerujúca k spoznaniu možností vzájomnej spolupráce. Spoločný 

zámer sme odprezentovali i zástupcom relevantných inštitúcií mesta Levoča.  

Čo bolo výstupom rozhovorov? To si ešte necháme pre seba. Snáď čoskoro slová začneme pre-

mietať v našom území na realitu a možno i vy budete jej súčasťou. Teda ak budeme všetci chcieť.  

Zacielené na poľnohospodárstvo 

 

 

Kultúrno-spoločenské podujatie, ktoré sa  bude konať v mest-

skom parku v Levoči od 10 hod., kde sa predstaví 15 umelec-

kých telies z MAS LEV a MAS Šafrán. Odhalenie klenotov pri-

speje k podpore živého a hodnotného kultúrneho dedičstva.  

Spestrením pre návštevníkov sa stane remeselný jarmok, kde 

budete môcť vidieť drevorezbu, tkané koberce, drôtené výrob-

ky, paličkovanú čipku, kraslice, patchwork, košíky, drevené 

misky, vypletané obrazy a veľa iného.  

 

 

Priblíženie farmárskeho spôsobu života, gazdovania, hospo-

dárskeho dvora a ručných prác je cieľom druhého podujatia na 

ekofarme Odorica. Študenti stredných škôl z mesta Levoča si 

budú môcť vyskúšať výrobu syra, prácu s drevom, spoznáva-

nie byliniek. Všetko neprezradíme, aby ste sa mali na čo tešiť   

a prišli sa pozrieť osobne. Začiatok o 10 hod.  

Vstup na obe akcie je zdarma. Všetci ste srdečne vítaní.  

 

Festival vína, medu a syra 

Spišská Kapitula—Európsky dom 

Aktivita sa uskutoční v rámci                

projektu spolupráce                                                      

„Mlieko a med pre naše zdravie“ 

 

Malý sedliacky deň 

Obec Granč—Petrovce 

Aktivita sa uskutoční v rámci                

projektu spolupráce                                                

„Oživme bohatstvo Matky  Zeme              

a tradície našej minulosti“ 

 

RETROJURMARK 

Obec Vyšná Šebastová 

Aktivita sa uskutoční v rámci      

projektu spolupráce                                   

„Po stopách klenotov LEVa                

a Šafránu“ 

21.– 22.06.2014 17.08.2014 16.08.2014 

             Čo je nové a čo pre Vás pripravujeme v „maske“? 


