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SPRÁVA z putovnej aktivity 

INFODEŇ 29.01.2011 

 

Začiatok: 9.00 hod (mesto Levoča) 

Koniec: 24.00 hod (obec Granč – Petrovce) 

Počet účastníkov putovnej aktivity cca 100  

                                                          Návšteva obce BRUTOVCE   

      Celej tejto zaujímavej a prínosnej aktivite predchádzala príprava 

programu a jeho zabezpečenie v jednotlivých bodoch. Účastníkov 

privítal v obci Brutovce (koncová obec regiónu) v Levočských vrchoch 

pán starosta JOZEF KOMARA s poslancami obce. Pri prechode obcou 

zaujala tradičná vidiecka architektúra tejto rázovitej obce, kde sa 

prelína minulosť s budúcnosťou. Zrekonštruované drevenice slúžiace 

širšiemu využitiu si pozreli domáci aj zahraniční hostia s veľkým 

záujmom. Obec, ktorá má len minimálne možnosti čerpania 

finančných zdrojov zo štrukturálnych fondov využila prostriedky 

z LEADRA na úpravu kultúrneho domu, kde sa každoročne organizuje 

veľké množstvo akcií (svadby, zábavy, fašiangy, oslavy, plesy).  

     Navštívili sme aj unikátne múzeum v jednej z dreveníc, ktoré 

vlastní výrobca píšťal - muzikant PaedDr. Michal Smetanka. Okrem 

píšťal typických pre Levočské vrchy sme tu mohli vidieť hudobné 

nástroje z Austrálie, Egypta, Thajska, Arménska či Írska, na ktorých 

nám aj ich majiteľ zahral. Koľko hudobných nástrojov tu možno 

vidieť, to nevie ani ich vlastník. V jeho zbierke dominujú 

vzduchozvučné, aerofonické hudobné nástroje. Vzácnosťou je 

šesťdierková valaská píšťala, pochádzajúca z Brutoviec.  Na stenách 

visia píšťaly z Balkánu, z Egypta, Thajska, Barmy, Arménska, Náhorného Karabachu, škótske, írske aj 

naše gajdy. Pri otázke: Akú majú hodnotu tieto nástroje?, odpovedal ich majiteľ: „Pre človeka, ktorý 

má záľubu v typických starých hudobných  nástrojoch, je to nevyčísliteľná hodnota."  

Prezreli sme si aj rímsko-katolícky kostol v gotickom slohu z 1. polovice 14. storočia, v ktorom sú 

pomerne zachovalé gotické plastiky zo 14. a 15. storočia s výkladom miestneho kňaza. 

 

Návšteva obce OLŠAVICA 

 

     Po prehliadke a pohostení na obecnom úrade sme odcestovali do 

susednej obce OLŠAVICA, kde sme obdivovali ako aj malá obec 

dokáže ponúknuť kultúrny priestor svojim občanom a návštevníkom 

v priestoroch obecného úradu (podkrovie), kde je zrekonštruovaná 
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miestnosť so  širokospektrálnym využitím pre všetkých občanov (posilňovňa, klubovňa, miesto pre 

seniorov aj mladých, internet, PC technika a neskôr tu bude aj knižnica).  V sále kultúrneho domu 

nám mladí folkloristi zatancovali a zaspievali typické piesne a predviedli tance, ktoré aj dnes dýchajú 

radosťou. Účastníkom sa predstavili vo fašiangových maskách a priblížili nám tradície. Cestou sme 

prechádzali cez ďalšie rázovité obce tejto lokality – Nižné a Vyšné Repaše, Uložu, ktoré sú tiež členmi 

masky a realizujú sa tam projekty – oddychová zóna, detské ihrisko a škola v prírode.  

 

Návšteva obce STUDENEC 

     Starosta Imrich SIVÁK ukázal vo svojej obci už zrealizovaný projekt, 

ktorý využíva obnoviteľné zdroje energie – štiepkovanie (vykurovanie 

obecných budov) a zrekonštruovaný kultúrny dom (slúžiaci na 

organizovanie kultúrnych podujatí, plesov, svadieb a vo významnej 

miere zvyšujúci životnú jej úroveň obyvateľov). Využitie bio-energie je 

obrovskou výzvou pre všetky samosprávy územia. V strede obce sa 

nachádza drevená zvonička z 19. storočia.  

Medzi jedno z tradičných spišských jedál patria aj pirohy plnené 

zemiakmi a bryndzou, na ktorých si účastníci putovnej aktivity MAS 

LEV s chuťou pochutnali.  

 

 Návšteva obce GRANČ - PETROVCE 

     Po prehliadke obce sme si prezreli výrobu pekárenských výrobkov 

a chleba v pekárni SLOVNORMAL. Kto mal záujem mohol si výrobu 

vyskúšať sám a zapojiť sa do tohto procesu. Podnikateľ, s ktorým obec 

spolupracuje na viacerých projektoch sa zaoberá výrobou a predajom 

pekárenských výrobkov, chleba, sladkých i slaných pekárenských 

tovarov. V obci sme videli aktivity cez program LEADER – detské 

ihrisko, športové ihrisko s umelým povrchom a ihrisko pri Slovnormale 

– umelý trávnik. Z pamiatok sú zachované dva stavebné skvosty – 

renesančný kostol sv. Martina a barokový kaštieľ zo začiatku 19. 

storočia, kde je v súčasnosti základná škola. Skupinu zaujal športový 

dom, ktorý vznikol pre potreby športu v obci – futbalový klub. 

V kultúrnom dome bol vytvorený priestor na posedenie a diskusiu 

zúčastnených strán. Kultúrnym programom sa predstavila detská 

folklórna skupina z Granč – Petroviec a hudobná skupina z obce 

DÚBRAVA (obec je členok OZ MAS LEV, o.z.).  

Účastníci putovnej aktivity:  

Členovia MAS Rymařovsko, obyvatelia z územia MAS LEV, členovia z 

MAS Šafrán, pozvaní z Cypru, Bulharska, Španielska a Poľska 

 

tím MAS LEV, o.z.  


