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Spolufinancované EÚ 

Jar prišla o čosi včasnejšie ako minulý rok, 

akoby vedela, že MAS LEV musí využiť tento 

rok o čosi intenzívnejšie pri realizácii značné-

ho množstva aktivít, ktoré je potrebné ukončiť 

najneskôr na jar budúceho roku. Tento rok je 

označený za  medzinárodný rok rodinných 

fariem. Preto sa pokúšame vytvárať i my prie-

stor pre diskusiu k témam ako sú predaj 

z dvora, podpora mladých farmárov, či budo-

vanie rodinných fariem. Napomáha k tomu 

realizácia schváleného projektu nadnárodnej 

spolupráce s MAS Rýmařovsko pod názvom 

„Oživme bohatstvo Matky Zeme a tradície 

našej minulosti“, ktorý je podporený 

z Programu rozvoja vidieka.  

 

Jednou z prvých aktivít spomenutého projek-

tu je pripravovaná exkurzia pre študentov 

Strednej odbornej školy Majstra Pavla 

a Gymnázia J. F. Rimavského v Levoči kon-

com apríla. Celodenné putovanie po území 

a návšteva samostatne hospodáriacich roľní-

kov, fariem, či družstiev bude mať za cieľ 

identifikovať dobré príklady praxe, nastaviť 

spoluprácu medzi subjektmi pôsobiacimi v 

poľnohospodárstve, poukázať na schopnosti 

efektívneho využívania prírodného potenciá-

lu, ale najmä motivovať mladých nebáť sa na 

prvý pohľad možno menej atraktívneho povo-

lania.  

 

V tejto jarnej nálade nás potešila i zaujímavá 

návšteva. Do našej miestnej akčnej skupiny 

zavítal Daniel Lipšic, poslanec Národnej rady 

SR, ktorý sa živo zaujímal o činnosť organizá-

cie. O zaujímavých aktivitách, ktoré realizuje-

me, tiež o projektoch, ktoré riešime. 

V hodinovej diskusii aj s jeho tímovými kole-

gami, sme hovorili o našom tíme, o tom, aké 

problémy má naše územie, i to ako sa ich sna-

žíme riešiť. 

Jarná nálada OBSAH: 

 

 Príhovor 

 Projekty spolupráce 

 Deň medu 

 Deň mlieka 

 Publikácie 

 Exkurzia a beseda 

 Úspešne zrealizované 

projekty v MAS LEV 

 Čo je nové v MAS? 

Je totiž viac než isté, že ak problémy vznikajú 

na úrovni lokálnej, potom i lokálna úroveň má 

silu, schopnosti si svoje problémy vyriešiť, ak 

sú jej dané primerané finančné zdroje na roz-

voj. Predstavili sme princípy prístupu Leader, 

ktorý je založený na základnej zásade práce 

verejno-súkromného partnerstva - „zdola na-

hor“.  

 

Z hľadiska odborného sme hovorili 

o synergických efektoch, ktoré program Lea-

der prináša nielen nášmu územiu, ak sú vhod-

ne nastavené ciele. Tie naše sú zamerané na 

rozvoj levočského regiónu z hľadiska marke-

tingovej podpory cestovného ruchu, snahy 

vytvoriť kvalitné podmienky pre mladých, 

aby sa i vo vidieckych    oblastiach dokázali 

uchytiť, podpora   lokálpatriotizmu, lokálnej 

demokracie a lokálnej ekonomiky.  

 

Veríme, že sa nám podarilo preniesť atmosfé-

ru pozitívnej energie, ktorú náš kolektív den-

nodenne vnáša do práce, i napriek náročným 

okolnostiam spojených s realizáciou progra-

mu, pričom tá sa prejavila i na zotrvaní náv-

števy, ktorej sa od nás nechcelo odísť ...  

 

A my ďakujeme za úprimne prejavený záujem 

a ocenenie našej tímovej práce, ktorú tu vyko-

návame pre všetkých ľudí bez rozdielu, žijú-

cich v našom krásnom regióne.  

 

 



Festival vína a medu—VIA REGIA  
 
Otvorí 21.—22.06.2014 svoje brány návštevníkom, v Európskom 

dome, na Spišskej Kapitule už po piaty krát (pričom sa uskutoční 

aj 4. ročník  - Púte k sv. Ambrózovi—patrónovi včelárov).  Tento 

rok, ktorý sa nesie pod záštitou ministra pôdohospodárstva a roz-

voja vidieka SR Ľubomíra Jahnátka ponúka rozmanité témy, me-

dzi ktorými nesmú chýbať Zakarpatská medová cesta, príklady 

rozvoja aktívneho cestovného ruchu, včelie produkty, ochutnávka 

vín, medu a medoviny, gastronomických špecialít z medu a vína, 

výroba kozmetických produktov z medu a mnohé iné. Odborných 

seminárov sa zúčastnia zástupcovia z Maďarska, Poľska, Nemec-

ka, Ukrajiny a Slovenska.  

 

Sprievodné podujatie „KULINARIA Spiša 2014“ - zamerané na 

tradičné gastronomické špeciality Spiša bude doplnené progra-

mom folklórnych súborov a skupín, dychovej hudby. Tejto časti sa 

pod gesciou MAS LEV zhostia FS Štvrtočan, FS Korčaškare, FS 

Javorina  a Dychová hudba Bijacovčanka, Ľudová hudba Matúša 

Ondruša a vystúpi aj prezentér ľudových hudobných nástrojov 

Michal Smetanka z Brutoviec.  

Všetkých srdečne pozývame na pripravované podujatia a veríme, 

že sa Vám budú páčiť a príjemne spestria vaše voľné chvíle.  
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 Čo je doma to sa počíta ... Moja dedina 

Fašiangová dedinská veselica v minulosti  
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             Mlieko a med pre naše zdravie 

Už naše babičky využívali blahodarné účinky medu pri liečbe 

popálenín, kedy pri rýchlej prvej pomoci zabráni vzniku pľuz-

gierov. Využíva sa pri zápaloch dýchacích ciest, žlčníka, pri 

kôrnatení tepien. Má veľký význam pri posilnení imunitného 

systému a regenerácii oslabeného organizmu.  

 

ZBIERAJME RECEPTY  

SPOLOČNE 

 

Mlieko a med najlepší liek 

 

Ak máte nejaký zaujímavý 

recept, pri ktorom sa spríjem-

ňuje chuť jedla medom, po 

deľte sa s nami oň. Koláč, 

netypický medovník, chutné 

mäsové špeciality, alebo zau-

jímavá „receptúra“ na liečbu 

medom (využitie v ľudovom 

liečiteľstve). Radi ho zaradí-

me do pripravovanej publiká-

cie Nájdi si svojho mliekara a včelára. Napríklad ak máte bolesti 

hrdla je dobré aspoň 4-5 krát za deň dať si veľkú lyžicu medu, dovte-

dy kým pretrvávajú ťažkosti. Ničením škodlivých baktérií sa zmierňu-

jú zápalové procesy. Osvedčeným receptom je aj cibuľovo-medový 

sirup (malá lyžička/3x denne) alebo med s postrúhaným chrenom (½ 

lyžičky/ 3x denne). Med rozširuje cievy, čím znižuje tlak a pozitívne 

vplýva na pamäť a psychiku.  

Meduškina zmrzlina 
Príprava:  

 
3 Žĺtky dôkladne vymiešame 

s 3 lyžicami medu. 3 Bielka 
vyšľaháme so štipkou soli 

a s vanilkovým cukrom (2 ks) 
na tuhý sneh. Osobitne vyšľahá-

me šľahačkové smotany (2 ks), 
do ktorých zľahka zašľaháme 

vymiešané žĺtky a opatrne vmie-
šame sneh. Zmes vylejeme 

do formy a dáme na niekoľko 
hodín do mrazničky.  

Súčasťou odborných diskusií za účasti českých partnerov bu-

de podpora remeselníkov – rezbárov, ktorých úlohou je vyre-

závanie znakov včelárstva, ktoré budú umiestnené 

v priestoroch Múzea medu (exteriér, interiér).   

Celoročná agrotu-
ristika Odorice má 
svoje špecifiká – 
ekotábory pre deti 
a dospelých; netra-
di čné činnosti 
(dojenie dobytka, 
v ý r o b a  m a s l a 
a syra). Nemôžeme 
zabudnúť ani na 
športovo- rekreačné 
činnosti ako sú 
jazda na koni, na 
koči, rúbanie dreva 
a iné.  
Deň mlieka je urče-
ný predovšetkým 
študentom, ale nie-
len im. Počas tohto 
podujatia im dáva-
me možnosť vyskú-
šať si svoje zručnos-
ti. Po splnení jed-
notlivých úloh zís-
kajú diplom:  Far-
már ODORICE.  

MÚZEUM MEDU v obci 

Klčov 

 

Všimli ste si, že sa začali 

stavebné práce na Múzeu 

medu? Stane sa lákadlom 

pre všetkých milovníkov 

včelárstva a mladých záu-

jemcov o včelárenie. 

„Keby zo zeme zmizli všetky včely, ľuďom by zostali  

posledné štyri roky života.”                     

 - Albert Einstein - 



„Spája nás príbuznosť kultúr, ktorej by v dnešnej podobe 

nebolo, nebyť diel ľudových tvorcov.“  
 

 Postupne sa popri organizácii kultúrno-spoločenských aktivít 

pracuje aj na zostavovaní turistického pasu a Zbierky pokladov, 

ktorá bude výberom 20 najatraktívnejších miest. Zmapovanie a 

poznávanie miestnych pamiatok, prírodných skvostov, zabud-

nutých remesiel, ľudovej architektúry a ich následné zverejnenie 

v pripravovaných publikáciách zviditeľní mnohé krásy území 

Leva a Šafránu. 

 

Ak máte nejaký TIP na unikátne miesto, o ktorom sa veľa neho-

vorí, a veľa ľudí ho ani nepozná, povedzte nám o ňom. Možno aj 

vedľa vás pôsobí človek zaoberajúci sa netradičným koníčkom, 

zberateľ zaujímavých predmetov.  
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Po stopách klenotov LEVa a Šafránu 

TURISTICKÝ PAS 

 

Návštevnosť obcí turistami a ich zapojenie do ces-

tovného ruchu v okolí závisí aj od propagácie naj-

navštevovanejších turistických lokalít. Preto v rám-

ci projektu pripravujeme aj Turistický pas. Obe 

územia disponujú hodnotnou flórou a faunou, čo 

spolu s ostatným poznávacím potenciálom tvorí 

turistické hodnotné a atraktívne prírodné prostre-

die. Sústredením aktívneho cestovného ruchu a 

turistiky v regióne sa vyvoláva potreba zvýšenia 

turistickej infraštruktúry (cyklotrasy, náučné chod-

níky, 

infota-

bule, 

prístrešky atď.). Ruka 

v ruke s  rozvojom 

turistického ruchu 

kráča aj uplatnenie sa 

drobných podnikate-

ľov, hlavne v oblasti 

služieb a zhodnotenia 

remeselnej výroby 

(publikácia a vizitky 

na webe).  

Čo sa nám podarilo objaviť v MAS LEV 

Levočské vrchy, obce v nich 

ležiace a celé okolie sú mies-

tom, kde sa ukrýva množstvo 

zaujímavostí, či už sa to týka 

flóry alebo fauny.  

Dievčatá z DFSk Studenočka sa 22.3.2014 zúčastnili v Kež-

marku na Okresnej súťaži hudobného folklóru detí pod ná-

zvom Deti deťom 2014, kde získali prvé miesto v rámci ok-

resu Levoča a postúpili do krajského kola, ktoré sa uskutoční 

27.4.2014 v Raslaviciach (okres Bardejov). Na súťaži vystúpi-

li s pôvodnými piesňami z Torysiek pod názvom Ej, žašpi-

vajme sobi, bo ša rozyjdeme. Dievčatám a celému súboru 

želáme veľa úspechov. Pozrieť si ich budete môcť aj na kul-

túrno-spoločenskom podujatí Odhaľme naše klenoty na 

otvorenej scéne 11.06.2014 v mestskom parku v Levoči. 

Pozvánka platí pre všetkých milovníkov ľudovej kultúry, ktorí si cenia týchto našich „strážcov tradícií a zvykov“,  

či už v podobe piesní, tancov alebo typických výrobkov zo Spiša.  

DFSk Studenočka 

Deti deťom 2014 
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           Oživme bohatstvo Matky Zeme a tradície našej minulosti  

Farebné, nápadité ihrisko premenilo nefunkčné prie-

stranstvo na zaujímavé „centrum záujmu“ nejednej mla-

dej rodinky. V Olšavici vznikol vhodný priestor pre stre-

távanie, komu-

nikáciu, hry a 

pohyb s ponu-

kou možností 

individuálnej 

rekreácie 

v nadväznosti 

na blízkosť Le-

vočských vr-

chov.  

OBEC OLŠAVICA—pre deti 

Nové detské ihrisko v obci Olšavica 

Olšavčanom už netreba chodiť do posilňovne mimo ob-

ce. Ak si chcú zlepšiť kondíciu a svoju fyzickú zdatnosť, 

stačí im navštíviť ich novú, modernú tréningovú miest-

nosť vybavenú 

dostatkom po-

trebných zaria-

dení. Po namá-

havom dni tu 

môžu zrelaxovať 

svoje fyzické a 

duševné sily 

nielen mládež, 

ale aj ich rodičia.  

Miesto konania: Mesto Spišské Podhradie                                        

Termín konania:  máj 2014 

Spolupráca medzi kľúčovými hráčmi v regióne, rozšíre-

nie ponuky služieb, propagácia územia prostredníc-

tvom nových marketingových nástrojov pre návštevní-

kov a turistov budú jednými z tém, ktoré sa rozdiskutu-

jú počas besedy, kde prizývame zaujímavých lektorov. 

Efektívnym prepojením oblastí ako sú výskum, vývoj, 

školstvo, samosprávy, poľnohospodári i remeselníci 

môže vzniknúť projekt, ktorý zvýši zamestnanosť aj v našom regióne. Všetky     

postrehy budú zaznamenané a následne zverejnené v publikácii Zdroje Zeme pre 

rozvoj vidieka—návrat ku koreňom.  

BESEDA: „ Agroturizmus, rozvoj vidieka a využitie prírodného bohatstva“ 

Jeden múdry človek kedysi 

povedal:  

"Keď sedím, sedím, keď stojím, 

stojím, keď idem, idem. Ale vy to 

nerobíte. Keď vy sedíte, už vstá-

vate, keď stojíte, už idete, keď 

idete, už zasa sedíte.”  

Ak niečo robíme, robme to po-

riadne, venujme tomu maximál-

ne sústredenie a čas. 

Poľnohospodárstvo má nezastupiteľnú úlohu pri údržbe a rozvoji krajiny. I preto 

slovné spojenia ako sú predaj z dvora, podpora mladých farmárov, či budovanie 

rodinných fariem vyvolávajú pozornosť aj v okrese Levoča. Nielen kultúrne dedič-

stvo, ale aj prírodné bohatstvo je jednou z našich devíz. Preto sa do týchto tém  za-

pája aj  miestna akčná skupina LEV, ktorá v súčasnosti začala riešiť projekt nadná-

rodnej spolupráce s MAS Rýmařovsko pod názvom „Oživme bohatstvo Matky Ze-

me a tradície našej minulosti“ podporený z Programu rozvoja vidieka.  

Jednou z prvých aktivít tohto projektu je pripravovaná exkurzia pre študentov 

Strednej odbornej školy Majstra Pavla a Gymnázia J. F. Rimavského v Levoči kon-

com apríla (29.4.2014). Celodenné putovanie po území a návšteva samostatne hospo-

dáriacich roľníkov, fariem, či družstiev má za cieľ identifikovať dobré príklady pra-

xe, nastaviť spoluprácu medzi subjektmi pôsobiacimi v poľnohospodárstve, pouká-

zať na schopnosti efektívneho využívania prírodného potenciálu, ale najmä motivo-

vať mladých nebáť sa na prvý pohľad možno menej atraktívneho povolania. Upria-

mením pozornosti na význam zachovania identity chceme vytvoriť nové podmienky 

pre rozvoj územia. Týmito dvoma aktivitami sa spolupráca s miestnymi farmármi, 

podnikateľmi, školami a ďalšími subjektmi nekončí, naopak pokračovať ďalšími za-

ujímavými aktivitami v MAS LEV.  

OBEC OLŠAVICA—pre mládež 

Posilňovňa v obci Olšavica 

Úspešne zrealizované projekty v MAS LEV 



Strana 5 

Spolufinancované EÚ 

                   MAS LEV a jej územie v legendách 

100 rokov (legenda z Olšavice) 

 
Tento náš príbeh je z obdobia okolo roku 1920. V malej dedin-

ke Olšavici, ukrytej v Levočských vrchoch, pulzoval každo-

denný život. Ten tu nebol ľahký, ale napriek tomu bol krásny. 

Gazdovia chodili na pole, pastieri s dobytkom na pašu. Z 

času na čas museli aj čosi nakúpiť. Soľ, cukor, petrolej a neja-

ké drobnosti. Na nákupy sa chodievalo najčastejšie po vlast-

ných, čiže peši do najbližšieho mesta, Spišského Podhradia. 

Skratkou cez lesy asi 10 km. Okrem nákupov bolo zvykom 

doručovať poštu, keďže v daných časoch bola skoro jediným 

spojením ľudí s okolitým svetom. V obci sa zaužívalo plnenie 

tohto nepísaného pravidla postupne rádovo, po domoch. 

Teraz vyšiel rad aj na rodinu Beličákovú. Keďže mladý gazda 

Michal mal roboty vyše hlavy na poli, bolo treba opatrovať aj 

malú dcérku. S poštou sa podujala gazdova manželka Mária. 

Bola v požehnanom stave, takže pre ňu nebolo doma toľko 

roboty. Chcela byť osožná aspoň takto. 

Cesta viedla lesom nazývaným Dole 

Hájom, popri potoku Margecanka. V 

Podhradí odovzdala poštu, prevzala 

nové listy, ktoré smerovali ľuďom do 

obce. Na tržnici čosi nakúpila a pobra-

la sa domov, kým ešte bolo vidno. Jej 

cesta smerujúca cez Olšavské stráne 

viedla aj popri chalupe hájnika. Mladú 

ženu, ponáhľajúcu sa domov, si všimol 

neznámi pastier, ktorý v blízkosti pá-

sol dobytok. Tento stret sa pre ňu stal 

osudným... Listy boli porozhadzované 

okolo tela mŕtvej Márie. Domov už 

prišla za doprovodu chlapov z dediny, 

na voze ťahanom koňmi.  

Násilníka a vraha chytili a odsúdili. 

Michalovi ani toto veľmi nepomoh-

lo a ostali mu len oči pre plač. Na-

stali ťažké časy. Práca na gazdov-

stve nepočkala a starať sa musel aj o 

osirelú dcéru. Žiť sa musí ďalej, aj 

keď nás žiaľ neopúšťa. Raz, keď 

Michal kosil na ďalekých lúkach 

osud chcel, aby sa stretol s bisku-

pom Pavlom Gojdičom, ktorý svoje 

každoročné oddychové obdobie trávil práve v Olšav-

ských horách.  

Legenda o krvi levočských richtárov 

 
Levoča sa značne zaslúžila o víťazstvo uhorského kráľa 

Karola Róberta nad Matúšom Čákom a keďže mesto 

malo malý chotár, vyslali Levočania ku kráľovi delegá-

ciu s požiadavkou zväčšiť tento pozemok o územie, na 

ktorom v boji vykrvácal levočský richtár. Karol Róbert 

tak vydal, k už platným levočským právam, aj zvláštne 

nariadenie, v ktorom stálo „krvi levočského richtára 

nech je daná zemezískovacia sila“. Rozhodnutie vždy 

potvrdili aj nasledujúci panovníci.  

V roku 1700 postrelil spišský podžupan Pavol Görgey na 

novoročnej poľovačke levočského richtára Karola Kram-

lera. Obľúbený pes spišského podžupana prebehol totiž 

na levočské územie a tak ho Kramler zastrelil. Görgey v 

zlosti namieril pušku na richtára a ten pod výstrelom 

padol na zem. Zhŕkli sa preľaknutí poľovníci okolo ne-

vládneho Kramlera, že ho naložia do koča a odvezú do-

mov. „Zadržte bratia,“ kričal najstarší z nich.  

Vari ste už zabudli na 

naše staré privilégium?“ 

Ostatní šípiac čo chce 

starý poľovník urobiť, 

zaváhali. „Myslite na 

svoje deti,“ súril ich sta-

rec. „Richtár má predsa 

mestu pomáhať v dob-

rom i v zlom.“ V záujme 

veci, zobrali teda poľovníci bezvládne richtárovo telo na 

ruky a po görgeyovskom chotári ho nosili tak dlho, kým 

z neho krv kvapkala. Podľa výsady Karola Róberta, pri-

padol Levoči takýmto spôsobom veľký kus poľa po dru-

hý krát. Podľa saského zvyku pochovali mŕtveho richtára 

bez pravej ruky. Odseknutá bola zabalzamovaná a vysta-

vená v sklenej skrinke radničnej siene mesta až do dňa 

pomsty. Počas celej doby sa obyvatelia nesmeli veseliť a 

obliekali sa iba do čiernych šiat. Po náležitej pomste, kto-

rú si Levočania patrične vychutnali, umiestnili ruku rich-

tára do hrobu k telu.  

Všade navôkol sa ozýval šuchot kôs, spev žien hrabajú-

cich seno. Len Michalovi do spevu veľmi nebolo. Oko-

loidúci otec biskup pozdravil a  poprial šťastie. Keď 

uvidel Michalovu tvár, naplnenú smútkom a žiaľom, 

veľa rozprávať nemusel. Smutné oči a zopár viet, ktoré 

boli vyrieknuté prezradili celý príbeh. Po vrúcnom 

potľapkaní po pleci biskup vyriekol: „Vy, Beličáku sja  

dožijete 100 roky.“ Rozlúčil sa a pokračoval vo svojej 

ceste ďalej. Michal sa vrátil do práce. Život išiel ďalej, 

roky sa míňali, Michal sa znovu oženil, dcérku vycho-

val a s druhou manželkou mal ešte tri deti. Ani sa ne-

nazdal a prišiel rok 1998, kedy oslávil 100 rokov. Vtedy 

si uvedomil onú dávnu príhodu s biskupom. Michal 

Beličák sa dožil 102 rokov v dobrom zdraví v kruhu 

svojej rodiny. Biskup Gojdič bol vyhlásený za blahore-

čeného a jeho zázračné schopnosti sa len v Olšavici 

potvrdili v troch udalostiach.  

 

Ďalšie dve legendy z obce si budete môcť prečítať         

v pripravovanej publikácii v rámci projektu Po stopách 

klenotov LEVa a Šafránu. 

Zdroj: Stary Sacz  a Levoča Karpatské mestečká s klímou 

Zdroj: Obec Olšavica , Mikuláš Demočko, st. 
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Malá obec v Levočských vrchoch, nemá veľa možností ako realizovať svoje 

predstavy, ale nevzdáva sa. Podarilo sa tu vybudovať detské ihrisko, klu-

bovňu, vybaviť priestory zariadením a technikou. Posledným projektom, 

ktorý sa tu uskutočnil bolo vybudovanie lávky cez potok, ktorá nahradila 

drevený, deravý mostík, poškodený povodňami a zlým počasím.  

 

V obci sa každoročne 

uskutočňuje množstvo 

zaujímavých aktivít, ktoré sú lákadlom nielen pre domácich, ale aj návštevní-

kov. Oslavy, svadby a tanečné zábavy prispievajú k oživeniu života na vidie-

ku. Aby všetko dopadlo tak ako to má byť, je nevyhnutné dobudovanie tech-

nickej infraštruktúry— čiže aj kvalitná vzduchotechnika v kuchyni KD. Prípra-

va pokrmov sa tu teraz stane bezpečnejšou (hygienické podmienky) a komfor-

tnejšou (príprava jedál v príjemnom prostredí bez pár, zápachu). Nové diges-

tory umiestnené nad varnými zónami, v nerezovom prevedení s tukovými 

filtrami vytvorili kvalitné kuchynské zázemie, ktoré ocení nejeden návštevník 

a konzument. Dovybavením kuchynky sa kultúrny dom stal miestom, ktoré   

v sebe kombinuje viacero typov služieb pre všetkých obyvateľov. 

Verejné priestory, ktoré akoby nepat-

rili nikomu, patria však nám všetkým. 

Poskytujú v obci kultúrne zázemie 

pre obyvateľov. Možnosť oddýchnuť 

si na lavičkách, posedieť pri rozkvit-

nutej skalke príde vhod ako mladým 

mamičkám s kočíkmi, tak aj starším 

babičkám pri ceste z obchodu. Venovať sa revitalizácii, čiže prinavráteniu života 

do krajiny, je investíciou do našej budúcnosti. Zeleň poskytne osvieženie a ochla-

denie v horúcich dňoch. Nemešančania sa tešia, že zo zanedbaných priestorov sa 

vytvorilo miesto komunikácie, vytvárania a udržiavania dobrých kontaktov. Tvor-

ba novej oddychovej zóny pred kultúrnym domom, OcÚ sa stáva centrom diania  

a pohybu miestnej komunity. Nielen krajšia tvár, ale aj „srdce obce“ sú lákavým 

vstupom. Chceme predsa rozvíjať cestovný ruch—agroturistiku. Dôležité je zacho-

vať pôvodného ducha upravovaného miesta. Novoosadené lavičky pre posedenie 

pocestných aj domácich dopĺňajú vzhľad dediny.  

Vidiecke sídla vznikali v minulosti pri hlavných križovatkách, pozdĺž vodných tokov,          

v blízkosti hradov a boli vo výraznej miere ovplyvnené aj prírodnými a klimatickými pod-

mienkami. Aj náš vidiek vytvára dostatočný priestor na prepojenie prírody s regionalitou. 

Každá obec je príznačná znakovosťou, typickou pre územie (vplýva na ňu kultúra, tradície, 

spôsob života, duchovný život, sociálna úroveň). Pri oživovaní verejného priestoru v ob-

ciach, kedy sa nahrádzajú staré dominanty novými, je dôležité venovať pozornosť zachová-

vaniu regionálnych prvkov. Je dôležité nestratiť cit pre „vidiecku záhradu“. Čo si pod týmto 

výrazom predstavujem?  Viete si predstaviť gazdu v minulosti, ktorý by do svojej záhradky 

sypal kamene alebo vysádzal tuje (ako je tomu dnes)? Asi nie, lebo pred domom stál veľký generačný strom, pod ním lavička na 

oddych po ťažkej práci, na dvore sa pásla hydina. Je dôležité, aby sme pri „skultúrňovaní“ nezabúdali na fakt, kedy si dedina 

zachovala svoj obraz.                                                                                                                                                                                  m. m. 

OBEC NEMEŠANY 

Krajšia tvár pre obec Nemešany 

OBEC VYŠNÉ REPAŠE 

Lávka pre peších 

OBEC STUDENEC 

Modernizácia kuchyne kultúrneho domu 

Kuchynka v KD 
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Na dedine nie je veľa voľných priesto-

rov, kde by sa mohli mladí ľudia 

stretnúť, porozprávať, zahrať spolo-

čenské hry. Seniorské posedenia sa 

tiež konajú v kultúrnom dome, takže 

zriadenie kuchynky bolo nevyhnut-

nosťou. Nová klubovňa so svojím 

vybavením (skrine, stôl, stoličky, 

gauč), zrekonštruované pódium upravené na vystúpenia  

profesionálnych a neprofesionálnych umelcov teší všetkých 

obyvateľov. Vedenie obce má v pláne upraviť aj exteriér kul-

túrneho domu, kde sa vybuduje altánok a časom možno aj 

studnička.  

OBEC TORYSKY 

OBEC ULOŽA 

OBEC DRAVCE 

OBEC STUDENEC 

Nákup zariadenia 
Zariadenia kultúrnych do-

mov v našich obciach boli 

zakúpené už v dávnej minu-

losti, boli zdevastované, po-

lámané, nefunkčné. Prvý 

dojem miestnych ako aj náv-

števníkov pri pohľade na 

vybavenie nebol veľmi pozi-

tívny. Stoly mali poškodené 

pracovné plochy, rôznej výš-

ky. Zabezpečením zariade-

nia v kultúrnych domoch, 

dovybavením dreveným 

nábytkom, sa podporila nielen výmena kultúrnych informá-

cií, ale došlo aj k vytvoreniu kultúrneho prostredia zľudšťu-

júceho životné podmienky a obohacujúceho človeka.  

 

 

 

Ide o projekt mesta venovaný Centru voľného času, ktoré navštevuje množstvo 

detí, využívajúce služby v pravidelnej krúžkovej činnosti. Zriadením novej klubov-

ne pre mladých a zakúpením vybavenia do posilňovne a herne sa zvýšila atraktivi-

ta organizácie. Zmysluplné vyžitie voľného času deti a mládeže, ktoré je ovplyvne-

né ako možnosťami výberu, technickým zázemím a taktiež a samotným vzťahom k 

tráveniu voľného času je cieľom podpory kultúrnej politiky. Je dôležité investovať, 

usmerňovať rozvoj záujmov, utvárať podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie 

praktických zručností detí, mládeže. To sa nám raz určite vráti v podobe šikovnej 

mladej generácie, rozhľadenej, schopnej pracovať v tíme, schopnej sebamotivácie k 

celoživotnému vzdelávaniu. Zámerom všetkých aktivít v jednotlivých krúžkoch je 

pozitívne vplývať na hodnotovú orientáciu, životný štýl, sociálne cítenie.  

Zakúpené zariadenie 

MESTO LEVOČA 

Nové nástroje pre voľnočasové aktivity 

Obec Torysky 

Obec Dravce 

OBEC KURIMANY 

Modernizácia kultúrneho centra 

 

Zriadením klubu pre seniorov obec vy-

tvorila kvalitný priestor na stretávanie sa 

dôchodcov. Organizovanie spoločenského a kultúrneho života aj v malých ob-

ciach je pre občanov tejto vekovej kategórie veľmi potrebné a dôležité. Zámerom 

bolo povzbudiť obyvateľov, aby popri práci v záhrade rozvíjali tiež svojho ducha: 

počas posedení s priateľmi, spoločenských hrách. Svoje miesto tu bude mať aj klub 

šikovných rúk. Posedenia sa uskutočnia pri rôznych udalostiach—vítanie nového 

roka, fašiangy, veľká noc, mesiac úcty k starším, vianočná kapustnica, jubilanti a iné. V bu-

dúcnosti by si mohli organizovať zájazdy, výlety a veríme, že svojimi nápadmi prispejú  do 

diania v obci, zapojením sa do veci verejných. Podporou aktivít zameraných na „aktívne 

starnutie“ pozitívne vplývame na priebeh staroby, udržiavame duševné a fyzické sily, roz-

víjame nové záujmy a schopnosti. Seniori sú zdrojom inšpirácií, životných rád a skúseností, 

nositeľmi tradícií, nevyčerpateľným spomienkovým archívom pre mladšie generácie. 

OBEC DLHÉ STRÁŽE 

Klub pre seniorov 

Obec Studenec 

Klub seniorov 



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 

Strana 8 

O aktivity nášho združenia opäť prejavilo záujem aj RADIO REGINA (Košice), ktoré 

prináša svojim poslucháčom vždy nové, aktuálne informácie z regiónov. Tentoraz 

sme im porozprávali o aktivitách, ktoré sú náplňou projektov spolupráce. Ide o zvu-

kovú pozvánku na podujatia, ktoré sa budú konať v najbližších mesiacoch v „maske“.  

Spolufinancované EÚ 

Opäť ste o nás mohli počuť   

Dňa 06.03.2014 sa predsedkyňa spolu s manažérkou MAS zúčastnili workshopu Národnej siete rozvoja vidieka 

na tému "Mladí farmári a nový program rozvoj vidieka", kde Ing. E. Buraš (člen SR v MAS LEV) odprezentoval 

                   Čo je nové v „maske“? 

Pracovné stretnutie partnerských MAS - LEV a Šafrán - sa 2. apríla 2014 nieslo v 

duchu prípravy spoločných podujatí zrealizovaných z projektu spolupráce. Počas 

stretnutia sa diskutovalo o pripravovaných publikáciách, ktoré sú obsahovo zame-

rané na kultúru a tradície v podobe folklórnych telies, remeselníkov, ale aj zruč-

ných ľudí oboch MAS. 

Návšteva z Národnej rady SR 

Dňa 9.4.2014 do našej miestnej akč-

nej skupiny zavítal poslanec Daniel 

Lipšic. Mnohé aktivity, ktoré reali-

zujeme v rámci činnosti MAS a pro-

jektov spolupráce zaujali celý jeho 

tím.  Hovorili sme o „našej kancelá-

rii“, o tom, čo sa u nás momentálne rieši, ale aj pripravuje v blízkej 

budúcnosti. Prejavil záujem o fungovanie programu Leader v praxi, 

zaujímal sa o projekty žiadateľov, členskú základňu. Padli však aj 

otázky, ktoré sa týkali problémov pri implementácii programu v regió-

ne. Lenže ako my v kancelárii vravíme, problémy sú tu na to aby sa 

riešili. A ako vraví aj slovenské porekadlo na každú dieru sa záplata 

nájde.   

 

07.03.2014 sa uskutočnilo stretnutie členov Združenia turizmu Levo-

ča, na ktorom participovala aj MAS LEV. Zámerom bolo nielen nájsť nové možnosti spolupráce, ale aj pripraviť 

vyhliadky pre lepšie fungovanie cestovného ruchu v Levoči a jej okolí.  Združenie ponúka spoluprácu pri aktivi-

tách, ktoré napĺňajú jeho poslanie. Všetci zúčastnení sa vzájomne snažia o zachovávanie a zveľaďovanie prírod-

ných a krajinných hodnôt nachádzajúcich sa na území. 

Združenie turizmu - člen MAS LEV 

OZ MAS LEV, o.z. vytvára v rámci projektu 

spolupráce Mlieko a med pre naše zdravie da-

tabázu včelárov a mliekarov, ktorej zoznam 

bude zverejnený v pripravovanej publikácii 

„Nájdi si  svojho mliekara a včelára“.  

Ste včelár a máte záujem participovať na aktivitách a byť zverejnený v publikácii ?  

Stačí ak nám vyplníte FORMULÁR — Hľadáme včelárov z územia MAS LEV (zverejnený na webe MAS LEV).  


