Správa zo dňa 07.02.2013
Aktivita č. 2: Prezentačné stretnutie na Spiši
Miesto konania: Obec Nemešany

Názov podujatia:
„Aby v hrnci neostalo a očiam i žalúdku ulahodilo, tak sa na Spiši vždy varilo“
Región MAS LEV sa predstavil dňa 7.2.2013 na zaujímavom podujatí organizovanom pre
širokú verejnosť zo Spiša, pričom boli pozvaní aj zastupitelia z Liptova, MAS Horný Liptov.
Obec Nemešany sme si vybrali z dôvodu zachovávania dedičstva našich predkov a tradícií.
Veľa zvykov a obyčajov z minulosti tu žije až dodnes (fašiangy, zábavy, svadby, koledovanie
...). Existuje tu aj malé vidiecke múzeum v Dome remesiel, ktoré navštívili aj partneri z MAS
Horný Liptov. Tam si mohli vyskúšať tkanie kobercov, prácu s kolovrátkom a poobdivovať
predmety bežného života našich predkov. Veľmi sa im tam páčilo a budú radi, keď sa tam cez
leto vrátia aj so širším osadenstvom a získajú tak inšpiráciu pre svoje ďalšie aktivity.
Očakávali sme vyššiu účasť, ale nepriaznivé poveternostné podmienky sa podpísali pod
problematickú dopravu na miesto akcie. Snehová kalamita znemožnila prítomnosť detského
folklórneho súboru Cindruška z Liptova, na ktorý sme sa tešili.
Na podujatí sa pripravovali mnohé špeciality a pochúťky zo surovín, ktoré predstavovali
základ stravy našich predkov – napríklad zemiaky, kapusta, múka, slanina, mlieko. Pochutnať
sa dalo na pirohách pripravených na sladko (s lekvárom, strúhankou, tvarohom), na slano – so
zemiakmi, so slaninkou, smotanou a kyslým mliekom. Ďalej sme predstavili džatky, halušky
(bryndzové, kapustové so slaninkou), jaterničky, klobásu, pečené kolená a guľáš.
Liptovská kuchyňa sa predviedla svojimi špecialitami ako sú Liptovské droby a šialence,
ktoré sa pripravujú zo zemiakového cesta, múky, cibule, cesnaku a rozličných korenín. Zo
sladkých špecialít to boli šišky s džemom, kysnuté koláče (tvarohové, makové, škvarkové).
V Nemešanoch sme našim partnerom ukázali kroje, ktoré sa nosievali v tejto obci v nedávnej
minulosti – mužské, ženské aj dievčenské.
Ochutnávku a prípravu jedál sprevádzali melódie ľudovej cimbalovej hudby BRANISKO
a skupiny RONIX (z Nemešian), ktorí spoločne predstavili ľudové piesne z nášho regiónu.
Prezentácia folklórnej hudby je taktiež jedným zo spôsobov formovania generácie, ktorá bude
nositeľom tradícií. Priblíženie významných špecifík územia verejnosti prispeje k ich lepšiemu
využívaniu pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu.
Cieľom stretnutia bolo lepšie spoznávanie levočského regiónu v teréne z viacerých uhlov
pohľadu (kultúra, kroje, remeslá, prostredie, zruční ľudia, príprava jedál), nemožno
nespomenúť výmenu skúseností medzi partnerskými MAS a nájdenie nových možností
spolupráce.
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Medzi prínosy aktivity č. 2 radíme:








spoznávanie gastronomického potenciálu územia,
vytvorenie nového, atraktívneho pohľadu na tradície,
zachovanie kultúrnej identity územia (dedičstvo územia MAS LEV),
priblíženie zvykov, tradícií, kultúry a špecialít u oboch partnerov (porovnanie
rozdielností),
zaktivizovanie folklórnych súborov a zviditeľnenie regiónu,
vytváranie a formovanie vzťahu mladých a detí k tradíciám a folklóru,
verejno – prospešný význam.

Propagácia a prezentácia bola zameraná na jasne stanovený cieľ – priblížiť a predstaviť
projekt spolupráce, jeho jednotlivé aktivity (formy: plagát, propagačné predmety OZ MAS
LEV a MAS Horný Liptov, informačné letáky s receptami z Liptova a Spiša, informačná
tabuľa obsahujúca výzvu na zriadenie izby ľudovej kultúry v Bijacovciach, zozbieranie
tradičných receptov z územia).

V Levoči, dňa 11.02.2013

Ing. Mariana Malecová
OZ MAS LEV, o.z.
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Aktivita č. 2: Fotodokumentácia projektu spolupráce

3

Aktivita č.2: Fotodokumentácia projektu spolupráce
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