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Listy Šafránu 01/2010Pár slov na úvod

Veľmi radi prichádzame k Vám aj takou-
to formou, veď o „Šafráne“ ste už určite počuli, 
či už od starostov, z informačných materiálov 
na nástenkách vo Vašich obciach, možno ste 
sa zúčastnili na našich podujatiach, možno 
ste pravidelným návštevníkom našej webovej 
stránky www.massafran.sk, počuli ste o nás od 
suseda, atď. V každom prípade nás to teší, ak 
o nás viete a ak nie tak možno k tomu prispeje 
aj tento občasník „Listy Šafránu“, ktorý plánu-
jeme vydávať aspoň 2 x do roka. 

Občianske združenie MAS Šafrán 
vzniklo v máji 2009 ako iniciatíva občanov, 
podnikateľov, členov rôznych občianskych 
združení na území a hlavne členských obcí 
zobrať rozvoj územia do svojich rúk, riadiť toto 
územia na princípoch Leader a aj pomocou 
finančných zdrojov z EÚ, konkrétne z Pro-
gramu rozvoja vidieka na roky 2007 – 2013, 
zabezpečiť zvýšenie kvality života v našich 
obciach.

Podarilo sa, naša Integrovaná stra-
tégia rozvoja územia MAS Šafrán na roky 
2009 – 2015 pod názvom „Chránime spolu 
poklady Šafránu“ bola podporená, územie 
získalo nenávratné finančné zdroje na roz-
voj. V najbližšej dobe uvidíte výsledky práce 
obcí – výstavba nových chodníkov, cyklotrás, 
rekonštrukcie obecných úradov, výstavba 
športovísk, amfiteátra, domov smútku a pod. 
a taktiež aktivity podnikateľov alebo záu-
jemcov o podnikanie v cestovnom ruchu 

– rekonštrukcia neobývaných budov na pen-
zióny, zvýšenie úrovne poskytovania služieb 
v území zriadením nových reštaurácií a wel-
ness, a pod. V súčasnosti máme na webovej 
stránke 3 výzvy na čerpanie zazmluvnených 
finančných zdrojov v celkovej výške 2086000.
EUR. 

Veríme, že výberová komisia zod-
povedne žiadosti vyhodnotí a žiadatelia budú 
mať k dispozícii zdroje na realizáciu svojich 
cieľov, ktoré by mali byť v súlade s potrebami 
územia a slúžiť všetkým obyvateľom nášho 
územia.

O práci kancelárie MAS sa dočítate 
v tomto občasníku a veríme, že sa k nám 
pridáte a pomôžete nám pri organizovaní 
ako dobrovoľníci (k dnešnému dňu ich máme 
päť) alebo sa aktívne zúčastníte našich 
podujatí, ktoré vyberáme s cieľom zapojiť čo 
najviac občanov nášho územia, predkladať 
zaujímavé aktivity, ktoré rozšíria vedomosti 
našich občanov o možnostiach občianskej 
angažovanosti, ukážkou „príkladov dobrej 
praxe“ a pod.

V sídle našej MAS Šafrán v obci 
Šarišská Trstená Vás vždy radi privítame a 
radi prijmeme každý Váš podnet alebo po-
nuku na spoluprácu.  Ak Vás činnosť nášho 
združenia zaujala pridajte sa k nám, prihlášku 
Vám radi zašleme a veríme, že sa stanete 
ďalším členom, ktorých je momentálne 31.  

Nie je nám ľahostajný ďalší rozvoj našich 
obcí, našim cieľom je vytvorenie pracovných 
príležitostí na území, udržať našich mladých 
v území, udržať kvalitu životného prostredia, 
udržať životný štandard  a to aj s  využitím 
jeho prírodného, materiálneho, kultúrne – his-
torického a ľudského potenciálu. Takže poďme 
spolu robiť pre naše deti, náš kraj a pre nás 
všetkých a verte mi, že pamäť územia to ocení.

Ing. Viera Dujakovičová
manažér MAS

                         

                                    Jaroslav Fogaš
predseda MAS Šafrán

na úvod svojho príhovoru vám chcem 
všetkým popriať všetko dobré do nového roku 
2011.

Prihováram sa Vám ako predseda Mi-
estnej akčnej skupiny Šafrán, o.z., ktorú sme 
začali zakladať asi pred rokom a pol, aby sme 
aj my mohli rozvíjať naše územie prostredníct-
vom prístupu LEADER, ktorý už dlhšie funguje 
v krajinách EU.

Základom bolo vytvoriť neprerušené 
katastrálne územie s počtom nad 10 000 
obyvateľov a spracovať Integrovanú Stratégiu 
rozvoja územia.

Ďalšou úlohou bolo zapojiť do 
združenia obce, podnikateľov, neziskové or-
ganizácie, fyzické osoby, športové kluby a 
aktívnych občanov a ponúknuť im možnosť 
spolurozhodovať pri rozdeľovaní finančných 
prostriedkov.

Verte mi, nebolo to ľahké!
Každý niečo chce, ale každému sa 

vyhovieť nedá. Stálo nás to veľa námahy 

v podobe mnohých stretnutí, rokovaní, kom-
promisov, ale aj tvrdých rozhodnutí v prospech 
fungovania MAS Šafrán.

Výsledkom našej práce bolo pridelenie 
Štatútu MAS Ministerstvom Pôdohospodárst-
va SR v máji 2010.

Chcem Vás všetkých poprosiť o pod-
poru pri realizácií projektov, ktoré sú zahrnuté 
v schválenej stratégií v plánovacom období do 
roku 2013 a spolu s mojimi spolupracovníkmi 
očakávame Vaše podnety a nápady, ako 
zlepšiť  a zatraktívniť naše územie. Chcem vás 
poprosiť, aby ste Využili ponúknutú možnosť a 
zapájali sa do našich projektov, ktoré pre vás 
pripravujeme.

Gratulujem všetkým zvoleným starostom 
a poslancom obcí a prajem im veľa úspechov v 
novom volebnom období. V neposlednom rade 
sa chcem poďakovať aj tým, ktorí neuspeli a 
boli pri zakladaní MAS Šafrán, za ich doterajšiu 
podporu a spolupatričnosť. 

Prajem Vám veľa úspechov vo vašom 
ďalšom pôsobení!

Ťažký život sa stane znesiteľným hneď, ako má cieľ. Fridtjof Nansen 

Čo si urobíme,  to budeme mať – známe a stále platné pravidlo

Milí spoluobčania,
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Listy Šafránu 01/2010 Stručne o miestnej akčnej skupine

Viac informácií získate na www.massafran.sk

Názov obce Počet 
obyvateľov 
k 
01.01.2010 

Rozloha v 
km2 
k 
31.12.2007 

Čelovce 310 3,99
Chmeľovec 427 7,28
Kapušany 2064 11,38
Lada 823 3,06
Lipníky 465 3,79
Nemcovce 458 5,74
Okružná 460 11,52
Podhorany 717 7,12
Proč 450 5,86
Pušovce 542 4,42
Ruská Nová 
Ves 

1078 12,57

Šarišská 
Poruba 

507 5,99

Šarišská 
Trstená 

298 1,85

Teriakovce 494 3,20
Trnkov 226 1,79
Vyšná 
Šebastová 

1093 10,64

Spolu 10412 100,13

Aktuálne zloženie výkonného výboru MAS Šafrán
Názov člena MAS Zástupca Sektor
Obec Kapušany Ing. Jozef Pribula verejný
Obec Šarišská Trstená Jaroslav Fogaš/predseda MAS verejný
Obec Šarišská Poruba Milan Kaňuch verejný
Ovčia Farma Proč, s r.o Peter Gamčík/podpredseda MAS súkromný
MAZAD spol. s r.o. Marián Maňkoš súkromný
Združenie športov Vyšná Šebastová PaedDr. Jozef Taiš súkromný
Združenie na podporu FS Kapušančan Ing. Marko Husovský Tretí
TJ ROZVOJ Pušovce Jaroslav Migaš Tretí
  Bc. Lenka Golenovská Občiansky

Aktuálne zloženie dozornej rady MAS Šafrán
Názov člena MAS Zástupca Sektor
TORUBO s. r. o. Monika Lebedová Súkromný
Obec Proč Ján Pavuk verejný
- Jaroslav Čorba, Ing. občiansky

Členom občianskeho združenia MAS 
Šafrán sa môže stať každá fyzická osoba 
staršia ako 18 rokov alebo právnická osoba, 
ktorá pôsobí (t.j. má trvalé bydlisko, prípadne 
prechodný pobyt, sídlo alebo prevádzku) v 
území MAS. Do aktivít MAS sa môžu zapájať 
členovia ako aj nečlenovia MAS.

V súčasnosti má MAS 31 členov, z 
toho 16 členov z verejného sektora, 4 členov 
zo súkromného sektora a 3 členov z tretieho 
sektora a 8 členov z občianskeho sektora.

Pre viac info sledujte: www.massafran.sk

Kto môže byť členom
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Listy Šafránu 01/2010Prístup Leader

Zaujímavé linky: www.nrsv.sk, www.apa.sk, www.land.gov.sk

V rámci vidieckej politiky Európskej únie 
je program Leader jediným nástrojom inte-
grovaného rozvoja vidieka. Integrujúci prvok 
spočíva v tom, že finančne podporuje verejno-
súkromné partnerstvá v definovanom vidieck-
om priestore a ich rozvojové programy. Leader 
je samostatný program, ktorý sa svojimi prav-
idlami vymyká z rámca štrukturálnej politiky 
ako aj politiky rozvoja vidieka patrónovanej 
Európskym poľnohospodárskym fondom.

Na Slovensku je stratégia pre Leader im-
plementovaná ako os 4 Leader Programu roz-
voja vidieka SR 2007 – 2013. Tento operačný 
program má podporovať vzdelávanie a infor-
movanie hospodárskych subjektov, realizáciu 
stratégie miestneho rozvoja, renováciu obcí, 
vidiecky cestovný ruch

a diverzifikáciu nepoľnohospodárskej činnosti 
na vidieku.

Akcie Leader môžu napríklad 
zaktivizovať a zmobilizovať miestne zdroje. 
Leader nabáda miestnych sociálno-eko-
nomických aktérov, aby pracovali spolu, 
vyrábali tovary a poskytovali služby, ktoré v 
ich lokalite vytvárajú maximálnu pridanú hod-
notu.Hlavnou koncepciou stojacou za prístu-
pom Leader je, že vďaka rozmanitosti európ-
skych vidieckych oblastí sú stratégie rozvoja 
efektívnejšie a účinnejšie, ak o nich rozhodujú 
a ak ich realizujú miestni aktéri na miestnej 
úrovni s jasnými a transparentnými postupmi 
s podporou príslušných verejných správ a 
potrebnou technickou pomocou na prenos 
osvedčených postupov. 

Integrovaná stratégia rozvojového 
územia predstavuje štruktúru priorít a cieľov 
tohto územia, ale predovšetkým plán činností, 
ktoré chce miestna akčná skupina uskutočniť 
aby tieto ciele dosiahla.

Stanoveniu cieľov a priorít územia pred-
chádzala v prvom rade podrobná analýza 
miestnych zdrojov na základe skúmania úda-
jov štatistického úradu a ďalších inštitúcií. 
Nemenej dôležitým bol aj aktuálny vlastný 
prieskum územia a zber údajov prostredníct-
vom dotazníkov distribuovaných obyvateľom 
územia a prostredníctvom verejných diskusií 
organizovaných v každej obci územia.

Výsledkom tohto prieskumu je vízia, 
ktorá vyjadruje zhustenú predstavu obyvateľov 
územia a ich zástupcov v MAS o tom, aké 
územie chcú s využitím princípu Leader a re-
alizovaním integrovanej stratégie vybudovať.

Vážení obyvatelia územia MAS Šafrán, 
či už ste alebo nie ste členmi MAS, ponúkame 
Vám možnosť oboznámiť sa s našim pro-
gramom a pripravovanými aktivitami v rámci 
implementácie ISRU MAS Šafrán aj osobne.
Pravidelne pre vás pripravujeme informačné 
dni a informačné semináre, ktoré sa konajú 
prvý alebo druhý utorok v mesiaci.

Ak máte záujem aktívne sa zapojiť do 
samosprávy územia prostredníctvom prístupu 
Leader, sledujte našu web stránku a príďte.

Pre inšpiráciu Vám ponúkame stručný  
prehľad tém, ktoré sme týmto spôsobom 
verejne diskutovali.

Prístup Leader je zhrnutý v siedmich 
kľúčových znakoch. Každý znak dopĺňa a poz-
itívne ovplyvňuje ostatné v priebehu celého 
procesu realizácie s trvalými účinkami na 
dynamiku vidieckych oblastí a ich schopnosť 
riešiť svoje problémy:

1)  Oblastné stratégie miestneho 
 rozvoja
2)  Prístup zdola nahor
3)  Verejno-súkromné partnerstvá: 
     Miestne akčné skupiny (MAS)
4)  Uľahčovanie inovácie
5) Integrované a viacsektorové akcie
6) Vytváranie sietí
7) Spolupráca 

Územie MAS Šafrán je územím spokojných a zdravých občanov, ktoré poskytuje dostatočné 
možnosti pre pracovné uplatnenie a dôstojný zárobok za svoju prácu.
Poskytuje kvalitné bývanie pre jeho obyvateľov a návštevníkov, uchováva si svoj vidiecky 
charakter pri maximálnom a ekologickom využití prírodného, ľudského, kultúrno – historick-
ého, materiálového a ekonomického potenciálu pre rozvoj ekonomiky územia, hlavne v 
oblasti služieb cestovného ruchu pre domácich aj zahraničných návštevníkov a obyvateľov 
územia s dostatočnou a modernou ponukou oddychových a voľnočasových aktivít, bohatým 
kultúrno - spoločenským životom, vysokým stupňom angažovanosti občanov vo veciach 
verejných, kvalitnou a modernou infraštruktúrou obcí a dostatočnou ponukou služieb a 
obchodu.
Obyvatelia územia úzko spolupracujú s okolitými obcami, zahraničnými partnermi a k 
záležitostiam územia sa stavajú zodpovedne.
Dôstojne žijú aj starší obyvatelia a sociálne odkázaní.
Proces a obsah vzdelávania ide s požiadavkami doby a pokroku, pripravuje vzdelaných a 
kultúrnych ľudí pre život a prácu, a to aj v rámci celoživotného vzdelávania širokej verejnosti.
Územie má zabezpečený kvalitný prístup k internetu, informatizácia územia je na kvalitnej a 
modernej úrovni.
Územie je čisté, upravené , k dispozícii sú upravené verejné parky a verejné priestranstvá s 
vyriešeným odpadovým hospodárstvom a zlikvidovanými "čiernymi skládkami".
Územie v maximálnej miere využíva alternatívne energetické zdroje a zhodnocuje všetky 
dostupné suroviny, má rozvinuté poľnohospodárstvo s bohatou ponukou tzv. biopotravín a 
ekologickým prístupom k pôde, lesníctvo s hospodárnym využívaním lesu a dobrým vzťahom 
k prírode ako celku.

Informačný 
seminár pre 
starostov a 
riaditeľov škôl

Výstavba detských ihrísk
Budovanie turistickej doplnkovej infraštruktúry - cyklotrasy
Ochrana majetku a osôb v podmienkach komunálnej politiky
Informácie o možnej spolupráci so ZŠ  - Prevencia detí a mládeže
Možnosti poslupráce s Výskumno-výstavným a info. centrom bioenergie

Info deň Anketa cyklotrasy
Návrh cyklotrás - mapa
Ponuka atrakcií súvisiacich s cyklotrasami 
Súťaže pre obyvateľov územia - Varíme z jedného hrnca
Grantová schéma MAS

Prístup LEADER

Vízia do roku 2025

Info dni a info semináre Miestnej akčnej skupiny Šafrán
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1.1  Skvalitnenie miestnej 
  technickej infraštruktúry   
  s maximálnym a ekologickým  
	 	 využitím	prírodného		 	 	 	
	 	 potenciálu	územia

ISRU

3.4.2  Obnova a rozvoj obcíPRV

www.massafran.sk
CHRÁNIME SPOLU POKLADY ŠAFRÁNU

Európsky poľnohospodársky fond rozvoja vidieka:
Európa investujúca do vidieckych oblastí

Spolufinancované ES

1.2  Skvalitnenie občianskej
  vybavenosti a rozšírenie   
  služieb verejnosti

3.4.1  Základné služby pre vidiecke  
  obyvateľstvo

ISRU

PRV

www.massafran.sk
ChRánIme SpolU poklady šafRánU

Európsky poľnohospodársky fond rozvoja vidieka:
Európa investujúca do vidieckych oblastí

Spolufinancované ES
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-	 ekonomika	podnikateľského		
	 subjektu
-	 zavádzanie	nových	metód		
	 a	nástrojov	práce	a	riadenia		
	 vo	vidieckom	priestore
-	 manažment	kvality
-	 inovácie	vo	vidieckych	
	 oblastiach,	zavádzanie
	 informačných	technológií,		 	
	 internetizácia
-	 ochrana	životného	prostredia
-	 obnova	a	rozvoj	vidieka
-	 prístup	Leader
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3.1		 Zlepšenie	úrovne	kvality		 	
	 	 života	na	vidieku	zvyšovaním		
	 	 pripravenosti	územia		 	 	
	 	 skvalitňovaním	a	podporou	
	 	 ľudského	potenciálu

3.3  Vzdelávanie a informovanosť

ISRU

PRV

www.massafran.sk
Chránime	spoLu	pokLady	šafránu

Európsky poľnohospodársky fond rozvoja vidieka:
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Listy Šafránu 01/2010 Prístup Leader

Nemôžete nikoho nič naučiť. Môžete mu nanajvýš pomôcť, aby to sám v sebe našiel. Galileo 

Čo tak zacať podnikať v oblasti ces-
tovného ruchu? Na našom území  nie sú 
dostupné žiadne ubytovacie zariadenia.  
Možno nejaký súkromný podnikateľ má 
v pláne vybudovať hotel, ale my teraz 
chceme poukázať na možnosť, ako aj 
obyčajný človek môže zmeniť svoj život 
a začať podnikať v svojom domácom 
prostredí. Všade na svete to predsa fun-
guje. Malé súkromné penzióny alebo izby 
na prenájom môžu byť zdrojom obživy 
pre celú rodinu. Turista alebo návštevník 
musí predsa niekde prespať a niekde sa 
najesť, no na našom území by sa veru 
dlho neohrial.

V rámci opatrenia - Budovanie a 
rekonštrukcia nízkokapacitnách  uby-
tovacích zariadení , MAS Šafrán dáva 
možnosť svojim obyvateľom šancu začať 
podnikať v oblasti vidieckeho cestovného 
ruchu. 

Čo môžete získať? Ak sa ro-
zhodnete, že chcete podnikať vo vyššie 
uvedenej oblasti, môžete sa uchádzať o 
finančné zdroje vo výške 50% z vašej cel-
kovej investície. 

Čo potrebujete? Mať alebo zriadiť 
si živnosť pre podnikanie v cestovnom 
ruchu, najlepšie ešte v tomto roku, ak sa 
chcete zapojiť do prvej výzvy.

Výzva na predkladanie žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok spo-
lu s podpornými dokumentmi  bude 
uverejnená  na našej webstránke  www.
massafran.sk  už v apríli 2011. 

V prípade, že Vás táto téma os-
lovila a chceli by ste sa dozvedieť viac, 
neváhajte nás kontaktovať alebo navštíviť 
osobne v sídle MAS Šafrán v Šarišskej 
Trstenej, kde radi zodpovieme na Vaše 
otázky.

Kancelária MAS

Výzva č.02/2010/PRV/MAS 46
Názov opatrenia PRV SR 2007 – 2013:
Opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí
Názov opatrenia v súlade s Integrovanou 
stratégiou rozvoja územia MAS Šafrán:
Opatrenie 1.1 Skvalitnenie miestnej technickej 
infraštruktúry s maximálnym a ekologickým 
využitím prírodného potenciálu územia 

Harmonogram výziev na rok 2011
Opatrenia PRV Opatrenia ISRU mesiac
č.op. Názov opatrenia č.op. Názov opatrenia
3.1. Diverzifikácia smerom k nepoľnohosp.činnostiam 2.1. Budovanie a rekonštr. rekreačných a ubyt. zariadení apríl
3.2 Podpora činnosti v oblasti vidieckeho cest. ruchu - časť A 2.2. Budovanie a rekonštr. nízkokapacitných ubyt. zariadení jún
3.2 Podpora činnosti v oblasti vidieckeho cest. ruchu - časť B 2.3 Zvýšenie propagácie územia jún
3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo 1.2 Skvalitnenie občianskej vybavenosti a rozšírenie služieb 

verejnosti
august

Výzva č.03/2010/PRV/MAS 46
Názov opatrenia PRV SR 2007 – 2013:
Opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke 
obyvateľstvo
Názov opatrenia v súlade s Integrovanou 
stratégiou rozvoja územia MAS Šafrán:
Opatrenie 1.2 Skvalitnenie občianskej vy-
bavenosti a rozšírenie služieb verejnosti 

Výzva č.04/2010/PRV/MAS 46
Názov opatrenia PRV SR 2007 – 2013:
Opatrenie 3.3 Vzdelávanie a informovanie
Názov opatrenia v súlade s Integrovanou 
stratégiou rozvoja územia MAS Šafrán:
Opatrenie 3.1 Zvyšovanie úrovne kvality 
života na vidieku zvyšovaním pripravenosti 
územia skvalitňovaním a podporou ľudského 
potenciálu 

Výzva!

Aktuálne výzvy (uzávierka 10. januára 2011)
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Ďakujeme partnerom - Združeniu ces-
tovného ruchu EKOVALALI, turistickým klu-
bom Krokus Hanušovce nad Topľou a Opál 
Vranov nad Topľou, Združeniu Slanské vrchy – 
východ, samosprávam spoluorganizátorských 
obcí a hlavne Maťovi Balogovi, skutočnému 
profesionálovi v tejto oblasti za ponuku a 
príležitosť.

                                 -(VD)-

Aktívna účasť na medzinárodnej 
poľnohospodárskej a potravinárskej výstave 
AGROKOMPLEX 2010 v Nitre (18. - 22. 08. 
2009) nám umožnila porovnať prácu a úroveň 
manažmentu jednotlivých MAS, ktoré sa 
výstavy zúčastnili, inšpirovať sa výsledkami a 
úspechmi druhých, bez závisti, s uznaním a 
snahou vyrovnať sa alebo ešte viac, preskočiť 
ich. Normálna snaha každého, kto to s prácou 
myslí vážne.

Prezentovali sme sa ukážkou strate-
gického zamerania nášho územia formou 8 
pútavých posterov, rovankými rovnošatami ale 
i perníčkami s motívom šafranu napečenými 
mladými slečnami z nášho územia, ktoré oce-
nil aj minister pôdohospodárstva a rozvoja vi-
dieka Slovenskej republiky pán Zsolt Simon,
keď sa na krátky rozhovor pristavil pri našej 
expozícii a podpísal sa do našej kroniky, 
skvostným to dielom majstra knihviazača

Erika Križovenského z Kapušian, ktorý okrem 
kroniky vystavoval aj iné ručne vyrobené kni-
hy a rôzne upomienkové predmety.

Naša vďaka patrí aj dobrovoľníkom, 
ktorí nám pomohli pri príprave stánku a 
zabezpečovaní jeho režimu.

Najviac však pomohla účasť na AX 
2010 pri nadväzovaní osobných kontaktov 
medzi jednotlivými MAS. Presvedčili sme sa, 
že správnou cestou uplatňovania prístupu 
Leader je partnerstvo a spolupráca s inými 
MAS, aktívnymi občanmi a organizáciami na 
územiach - nie je možné existovať osamo-
tene a izolovane. 

Tešíme sa na ďalšie fóra s cieľom 
posunúť latku kvality našej práce a spolu-
práce ešte vyššie a dúfame, že dovtedy povz-
budíme našich podnikateľov a obce k odvahe 
prezentovať sa na takýchto podujatiach.

-(VD)- 

Stánok MAS Šafrán a tím kancelárie MAS, zľava:
Ing. Viera Dujakovičová, manažér MAS a asistentky MAS 

Mgr. Natália Maťašová a Mgr. art. Barbora Kopnická

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 Zsolt Simon sa podpisuje do kroniky MAS Šafrán

V popredí Ing. Viera Dujakovičová, Ing. Martin Balog a 
Jozef Plančár - starosta obce Lipníky zahajujú slávnosti

Veľmi nás potešila ponuka Ing. Martina 
Baloga spoluorganizovať Slávnosť ukončenia 
letnej turistickej sezóny (26. 09. 2009) so 
zaujímavým obsahom: pútavou prednáškou o 
našich prapredkoch, otvorenie novej turistickej 
trasy z Pavloviec do Hanušoviec nad Topľou, 
domáce koláčiky, pohárik slivovice, káva, čaj, 
makovníky, škoricovníky a jelení guláš.

Skupina v počte 120 aktívnych ľudí spo-
lu s dvoma psami absolvovali tento program 
počas  17 kilometrovej túry v dĺžke. Potešujúce 
bolo aj to, že turistický pochod začínal po prvý 
krát v členskej obci združenia MAS Šafrán,  
najmladšej obci Slovenska v Lipníkoch. 

Chutné koláče pre účastníkov napiekla 
ako sponzorský dar Júlia Maňkošová (firma 
MAZAD s.r.o., člen združenia MAS Šafrán), 
podľa rýchlosti s akou zmizli z košíkov môžeme
konštatovať, že boli veľmi chutné. 

Tradícia pravidelných utorkových 
informačných dní MAS Šafrán, priniesla 
možnosť prezentovať naše združenie a jeho 
aktivity v ZŠ Kapušany – najväčšej základnej 
škole nášho územia. 

Príhodná ponuka na začiatok školského 
roka, pre nás o to zaujímavejšia, že priniesla 
možnosť osloviť značný počet vychovávateľov 
– rodičov a učiteľov mladej generácie budúcich 
lídrov územia.

21. 09. 2010 sme teda využili príležitosť 
predniesť dobrú zvesť o prístupe Leader a jeho 
implementácii prostredníctvom občianskeho 
združenia MAS Šafrán. Krátka informácia 
o realizovaných i plánovaných aktivitách, 
rozdanie informačných letákov, anketa o 
cyklotrasách, tlačené letáky pre žiakov, poz-

vanie na návštevu webu a zapojenie sa. 
Bezprostredný výsledok? Nadšenie, 

záujem obyvateľov, zamestnancov i vedenia 
školy o naše aktivity, pár vyplnených dot-
azníkov, žiadny leták ani anketa neskončili v 
smetnom koši. 

Dlhodobý výsledok? Dúfame že 
začiatok úspešnej spolupráce so školami na 
našom území, možnosť zaujať mladých lídrov 
a pritiahnuť ich rodičov a členov rodín do aktivít 
rozvoja územia, na ktorom žijú. 

Dovidenia čoskoro.                       
 -(BK)-

Veríme, že táto akcia bude štartovacím 
okamihom podobných turistických akcií v 
rámci celého územia MAS Šafrán, ktoré aj na 
základe slov z rozhovoru s historikom a etno-
grafom Rudolfom Iršom a etnológom Pavlom 
Lackaničom (členom združenia MAS Šafrán) 
je bohaté na historické a prírodné skvosty. 
Takže v roku 2011 snáď privítame všetkých na 
našom území. 

Listy Šafránu 01/2010

Ak sa necháme viesť prírodou, nemôžeme sa pomýliť. Cicero

Udalosti a propagácia územia

Slávnosť ukončenia letnej turistickej sezóny 

Škola náš partner

Agrokomplex 2010 Nitra – Quo vadis MAS?
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Listy Šafránu 01/2010 Boli sme sa inšpirovať

Skúsenosť nie je to, čo človeka stretne, ale čo človek urobí s tým, čo ho stretlo. Aldous Huxley 

Česká republika (08. – 12.november 2010)

Zahraničná tréningová aktivita bola 
zacielená na výmenu skúseností z práce 
kancelárií MAS, implementácie ISRU a zber 
inšpirácií na výber aktivít zameraných na ro-
zvoj a zvyšovanie kvality života na vidieku a 
aktivizáciu obyvateľov územia. 

Realizovala sa na území 4 MAS z 
Českej republiky, ktoré pôsobia na území 
Moravsko-Sliezska, a to MAS Strážnicko so 
sídlom v Strážnici, MAS Rýmařovsko so síd-
lom v Rýmařove, MAS Poodří so sídlom v 
Bartošoviciach a MAS Opavsko so sídlom v 
Hradci nad Moravicí.

Na aktivite sa podieľada aj MAS LEV, 
ktorá má svojho partnera MAS Rýmařovsko a 
v rámci tejto spolupráce a partnerstva výrazne 
pomohla pri organizovaní tejto tréningovej ces-
ty, ktorá vznikla na podnet MAS Šafrán.

V dňoch od 12. do 17. septembra som 
vďaka Miestnej akčnej skupine Šafrán mala 
možnosť zúčastniť sa na odbornej exkurzii, 
ktorá viedla cez Poľsko až do Estónska.

Stretli sme sa so zástupcami MAS ST-
WARZYSZENIE  na Sliwkowym Szlaku. Táto 
MAS-ka sa zaoberá pestovaním sliviek a 
ponúkla nám ich tradičné slivkové dobroty.

V Estónsku sa konal hlavný program, 
ktorý mal podtitul: ,,Aby mladí ľudia našli uplat-
nenie na vidieku“. Na začiatku sme my Slováci 
predstavili svoje MAS-ky a niektoré projekty, 
ktoré sa mohli uskutočniť vďaka ich činnosti.

Estónci nás oboznámili so svojou kra-
jinou, dozvedeli sa, že až 98% územia Es-
tónska je pokrytých MAS-kami a chránenými 
územiami. Nasledovalo predstavenie miestnej 
akčnej skupiny LAG KODUKANT LÄÄNEMAA. 

Za cieľ si stanovili podporovať život 
na vidieku a spájať ľudí žijúcich tam. Snažia 
sa riešiť problém odchodu mladých ľudí z vi-
dieka tým, že im pomáhajú hľadať si prácu, 
ktorá by ich bavila a podporujú ich, aby sa 
nebáli angažovať napríklad vo farmárskej 
sfére. V tomto programe im asistuje Úrad pre 
nezamestnanosť, Klub nezamestnaných a 
Spolok nezamestnaných.

Pracovný program vyvrcholil workshop-
mi slovensko - estónskych tímov, ktoré deba-
tovali na tému „Prečo mladí ľudia odchádzajú 
z vidieka a ako tomu zabrániť“ a vyvodením 
záverov seminára.

V rámci multikultúrneho večera sme 
ochutnali miestne špeciality linnomäe vorstid, 
hapukurk, koduleib alebo maitsevõi, a navzá-
jom prezentovali naše folklórne tradície.

Nasledujúci deň bol plný exkurzií:
- rybárska dedinka Kiideva a výhľadňa 

na vtáky, ktorá slúži aj na vzdelávanie detí o 
chránených vtákoch,

- veterný mlyn, ktorý teraz slúži už len na 
ubytovávanie turistov

- hlavné mesto Estónska – Tallin
- mesto Riga, ktoré je hlavným mestom 

Lotyšska
- Gospodarstwo Sadownicze v Opole 

Lubelskie, kde pestujú rôzne druhy jabĺk. 
Spoznala som mnoho zaujímavých ľudí, 

videla som, že činnosti MAS-iek či už u nás 
alebo vo svete, majú naozaj veľkú zásluhu na 
rozvoji našich miest a obcí a takisto aj to, že aj 
mladí ľudia sa angažujú v tejto sfére a že aj im 
záleží na budúcom vývoji. ĎAKUJEM.

     
  Alena Krištofová

Uverejnené a skrátené so súhlasom autorky

Počas tréningu sme sa ešte viac utvrdili 
v názore, že jednou z hlavných úloh je pod-
pora potenciálu našej MAS formou vytvorenia 
tzv. “ovocnej cesty”, podpora tvorby lokálnych 
produktov, tvorba pracovných miest na tejto 
báze a využitie prírodného a ľudského poten-
ciálu v tomto smere. Pevne verím, že všetci 
účastníci tejto aktivity nazbierali veľa inšpirácie 
pre svoju prácu.                                                 -(VD)-

Zámerom resp. náplňou tejto aktivity 
mala byť inšpirácia a skúsenosti navštívených 
MAS nie len ohľadne skvalitňovania technickej 
infraštruktúry v obciach, ale aj prehliadka os-
tatných aktivít v obciach, napr. ovocné cesty, 
zriaďovanie miestnych múzeí, podpora lokál-
nych produktov a ich propagácia, infraštruktúra 
voľnočasových aktivít ai., a to formou prehliad-
ky „best practics“ – príkladov dobrej praxe

Nechajme sa inšpirovať alebo MASka k MASke sadá 

Aby mladí ľudia našli uplatnenie na vidieku
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Tak ako v mnohých oblastiach nášho 
života, aj v problematike regionálneho 
značenia sú naši západní susedia o krok 
vpred. Keďže aj my na Slovensku máme záu-
jem naštartovať inštitút regionálneho značenia, 
neostáva nám nič iné, len sa poobzerať okolo 
seba, vydať sa na prieskum, aby sme zistili ako 
to funguje v iných krajinách, odkiaľ si môžeme  
priniesť inšpiráciu a postupne naštartovať 
svoje vlastné aktivity. Príklady dobrej praxe 
zväčša uľahčia náročné začiatky, čím môžeme  
preskočiť tých pár pomyselných stupienkov na 
rebríku smerujúc k vytýčenému cieľu. 

Pokusom o prvú lastovičku môžeme 
nazvať účasť našich dvoch členiek (pani Leb-
edovej a Lenky Golenovskej) na tematickom 
seminári pod názvom „Regionálna značka 
ako nástroj oživovania slovenského vidieka, 
ktorá sa konala dňa 7.10. vo Vrábľoch s cieľom 
zahájiť odbornú diskusiu na túto tému. 

Keďže nás táto téma veľmi zaujala, 
využili sme ponúknutú  možnosť a s kolegyňou 
sme sa koncom novembra (23. - 25. 11. 2010) 
zúčastnili českej národnej konferencie pod 
názvom „Národní konference Venkov 2010“ 
na tému Rozvoj venkova po roce 2013, na 
ktorej tematika značenia lokálnych produktov 
hrala prím. 

Povedzme si teda, čo regionálne 
značenie je? 

Cieľom regionálneho značenia je 
zviditeľniť vidiecke regióny a chránené územia 
a tak prispieť k rozvoju sociálne, kultúrne a 
enviromentálne orientovanej ekonomiky v  
prírodne a kultúrne hodnotných regiónoch. 

Výrobky a produkty, ktoré sú vhodné pre 
značenie je možné rozdeliť do troch skupín:

a) Remeselné výrobky a umelecké 
diela – napr. výrobky z dreva, slamené ozdoby, 
krajky, šperky, keramika, sklo, darčekové pred-
mety, nábytok a pod.

b) Potraviny a poľnohospodárske 
produkty – napr. mlieko, syry, maslo, mäso, 
pečivo, obilniny, ovocie, zelenina, víno, nápoje, 
med a ďalšie.

c) Prírodné produkty – napr. lesné pl-
ody, liečivé byliny, čaje, extrakty z rastlín na 
kozmetické účely, kompost, minerálna voda a 
pod.

Ak Vás táto téma zaujala a myslíte si, že 
je na čase nájsť „náš regionálny produkt“, zapo-
jte sa do nami vyhlásených výziev týkajúcich sa 
regionálneho produktu a značenia.  

Tešíme sa na Vaše návrhy a spoluprácu.

Mgr. Natália Maťašová
asistent MAS Šafrán

Exkurzia v miestnom pivovare, v rámci Národnej 
konferencie Venkov 2010

Listy Šafránu 01/2010Boli sme sa inšpirovať

V dňoch 22. – 24.10.2010 sa v  
príjemnom horskom prostredí vo Vyšných 
Ružbachoch konala 1. medzinárodná konfer-
encia na tému: „Trendy v regionálnom roz-
voji, možnosti spolupráce a partnerstva pre 
zlepšenie a zatraktívnenie územia.“  

Konferenciu zorganizovali  slovenské 
partnerské MAS: MAS OZ pre rozvoj regiónu 
Spiš a MAS Šafrán, ktorých pozvanie prijali 
dve zahraničné MAS: SUDUVOS a Šaklu 
krašto z Litvy. Komunikačným jazykom počas 
stretnutí bol anglický, ruský a poľský jazyk. 

Cieľom konferencie bolo nájsť možnosti 
spolupráce, vymeniť si skúsenosti v oblasti 
regionálneho rozvoja a prístupu LEADER, 
poukázať na odlišnosti a problémy, s ktorými 
sa jednotlivé MAS počas svojho fungovania 
stretávajú. Program konferencie zahŕňal tieto 
etapy: 

• Krátke pracovné stretnutie a brain-
storming

• Exkurziu po území MAS Občianske 
združenie pre rozvoj regiónu Spiš, zahrňujúcu 
návštevu miestnych poskytovateľov služieb v 
turistickom ruchu, agropodnikateľov a miest-
nych výrobkov

• Prezentácie ISRÚ: MAS OZ pre ro-
zvoj regiónu Spiš, MAS Šafrán, MAS SUDU-
VOS a MAS Šaklu krašto z Litvy

• Prehliadku lokálnych produktov 
území zúčastnených MAS, ochutnávku miest-
nej špeciality, ktorú pre všetkých zúčastnených 
uvarili hosťujúci z Litvy.

Na záver konferencie sme spoločne 
vyhodnotili výsledky konferencie, vymenili 
sme si poznatky a spoločne  tvorili námety pre 
budúce projekty spolupráce na tému “Využitie 
kultúrneho a prírodného dedičstva pre 
lokálny rozvoj”. 

Veríme, že v budúcnosti nadviažeme 
na túto konferenciu reálnou spoluprácou na 
medzinárodnom projekte v rámci osi 4 opatre-
nia 4.2. Vykonávania projektov spolupráce.

-(NM)-

Regionálna značka alebo v Čechách to už funguje

Ako Litva a Slovensko spoluprácu hľadali...
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Medzinárodný workshop Francúzsko - Bul-
harsko - Slovensko (04. - 06. október 2010)

S ponukou pre vstup do spoločného 
projektu s názvom MENDIA nás navštívila 
skupina z Francúzska – Etcharry (asociácia 
vzdelávania, rozvoja a zároveň správy úze-
mia) a MAS Baskické hory, ktoré do prípravy 
zapojili aj partnerov z Bulharska.

Základnou myšlienkou projektu je re-
vitalizácia “horských” oblastí prostredníct-
vom obnovenia tradície pastierstva, malého 
poľnohospodárstva a výroby lokálnych 
produktov s prepojením na služby turizmu. 

Tomu sme prispôsobili i trojdňový pra-
covný program, počas ktorého pracovná sku-
pina videla Ovčiu farmu Proč, Výskumné cen-
trum bioenergie, PD Kapušany, PD Lada a chov 
oviec v Nemcovciach. Zázemie pre pracovné 
rokovania poskytli obce Šarišská Trstená,

Proč a Kapušany a nenahraditeľnú pomoc 
pri organizácii nám poskytli dobrovoľníci z 
územia, za čo im zo srdca ďakujeme.

Medzinárodná diskusia priniesla 
možnosť odkryť potenciál nášho územia pre 
vstup do tohto projektu a ťažiť zo znalostí 
zahraničného partnera, ktorý je leadrom na 
poli manažovania vidieckeho územia a vzde-
lávania jeho obyvateľov pre oživenie miestnej 
ekonomiky. 

Chytíme tento vietor do plachiet a 
urobíme niečo pre zvýšenie kvality života na 
našom území? To záleží i na Vás, ktorí teraz 
máte možnosť osvojiť si prístup Leader a 
zapojiť sa tak do aktuálnej formy samosprávy 
územia.

Mgr. art. Barbora Kopnická
asistent MAS Šafrán

Medzinárodná pracovná skupina pri návšteve Ovčej farmy Proč, zľava: Peter Gamčík, Jaroslav Fogaš, Ludmilla 
Todorowa, Jozef Jakša, Viera Dujakovičová, Marián Maňkoš, .......

Slávnostná večera na Obecnom úrade Proč Časť pracovnej skupiny MAS Šafrán - úvodné rokovanie

Listy Šafránu 01/2010 Medzinárodná spolupráca

Príprava medzinárodného projektu spolu-
práce Fínsko – Poľsko – Litva – Slovensko, 
Legionowo, Poľsko (08. – 09. 10. 2010)

Zrod každého partnerstva predpokla-
dá vôľu spoznať a vôľu spolupracovať na 
spoločnom projekte. Na začiatku októbra 
2010 sa naša MAS zúčastnila pracovného 
stretnutia, ktoré dávalo prísľub oboch týchto 
predpokladov. 

Partneri z Poľska (Partnerstwo Zalewu 
Zegrzyńskiego – hostiteľská MAS, Fundacja 
„Aktywni Razem”), z Litvy (Sūduvos VVG) a 
zo Slovenska (MAS Občianske združenie pre 
rozvoj regiónu Spiš a MAS Šafrán sa zišli v 
mestečku Legionowo aby sa spoznali a prero-
kovali možnosti spoločného projektu.

Oslovilo nás, že tak ako my, aj tvorco-
via konceptu tohto projektu vkladajú nádej 
prístupu Leader do rúk mládeže a aktívnych 
obyvateľov územia ochotných sa angažovať 
v neziskových projektoch. Sú to práve tieto 
skupiny obyvateľov územia, ktoré by sa 
mali spolupodieľať na hospodárskom rozvoji 
územia realizovaním recipročných vzdelá-
vacích aktivít, exkurzií a praktických výmien 
v rámci oblastí:

Tak prečo nie? Našu vôľu podporiť tento 
zaujímavý koncept sme potvrdili podpísaním 
Súhlasu o spolupráci. Pracovná debata pri 
príjemnej večeri pozostávajúcej z miestnych   
rybých špecialít, plná komunikácie i vtipných 
ukážok tradičných litovských zvykov priniesla 
záväzok seriózne prehodnotiť naše možnosti v 
partnerstve a poučiť sa. Napríklad o tom, ako 
má vyzerať vzdelávanie a zapojenie mladých 
ľudí do procesov riadenia územia.

Na rozlúčku, alebo na povzbudenie 
chute spolupracovať ešte absolvujeme prehli-
adku poľských Benátok – mestečka Serock v 
sprievode mladej poľskej aktivistky. 

Stáli sme pri zrode.                   
   -(BK)-

a) Podpora miestneho kultúrneho 
dedičstva v každom spoločenstve

b) Zvyšovanie povedomia miestnych 
komunít

c) Vzájomné učenie sa zo skúseností 
partnerov v užívaní kultúrneho a prírodného 
dedičstva pre miestny rozvoj

d) Podpora rozvoja podnikania na 
základe miestnych kultúrnych a prírodných 
zdrojov každej oblasti

e) Rozvoj cestovného ruchu výrobkov 
na báze prírodných a kultúrnych zdrojov v 
každej oblasti

f) Vzájomná propagácia turistickej po-
nuky v oblastiach jednotlivých krajín zapoje-
ných do projektu Účastníci stretnutia v sídle hostiteľskej MAS

Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego

Súhlas o spolupráci za MAS Šafrán podpisuje 
Ing. Viera Dujakovičová, manažér MAS

MENDIA alebo čo nám priviali hory Francúzska a Bulharska

Stáli sme pri zrode
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Najdôležitejším čiastkovým predpokladom úspechu je vedieť, ako vychádzať s ľuďmi. Teddy Rosevelt  



V snahe podporiť budovanie zručností a 
schopností MAS sme sa rozhodli, že začneme 
s cieľovou skupinou deti a mládež a budeme ju 
informovať o vzniku MAS, jej podstate, území 
a taktiež o prístupe Leader. Vsadili sme na 
to, že deti svojimi očami a ústami ukážu ako 
vnímajú tento nový proces na území a syner-
gicky prenesú informáciu o ňom na svoje oko-
lie – rodinu, školu, príbuzných a kamarátov.

Zárukou kvality aktivity Plenér MAS 
Šafrán 2010 (26. - 30. 08. 2010) boli lektori, 
ktorí majú prístup Leader v malíčku: Akad. 
arch. Ján Kopnický, Mgr. art. Barbora Kopnická 
(spoluautor ISRU) a Ing. Viera Dujakovičová 
(manažérka MAS, odborný garant a spoluau-
tor ISRU).

V prvý deň zavítalo do priestorov 
študovne MAS 11 detí plných očakávania, ale 
aj obáv z „nového“. Čo je Šafrán? – rastlina, 
ktorá rastie pri Lipníkoch? Čo je MAS – žeby 
maska? Čo je Leader – foneticky vodca, šéf? 
Na stole čakali úhľadne zložené pomôcky na 
prácu – pastely, blok, stojan na maľovanie. 
Veľké plátno, moderný počítač a projektor 
sľubovali zaujímavé zážitky. Nálepkami si 
každý označil svoje pracovné pomôcky, pripe-
vnili si svoju vizitku a aktivity  sa mohli začať.  

Po zvládnutí všetkých aktivít sa 
začalo s prípravou na finálnu výstavu prác.
Na vernisáž boli pozvaní príbuzní detí ako aj 
členovia MAS Šafrán, ktorých toto podujatie 
príjemne prekvapilo. Úžasnú atmosféru do-
tvoril hudobný sprievod na varhanoch Jožka 
Viazanku. Deti – účastníci plenéra na záver 
prebrali tričká s vlastne navrhnutou potlačou  
a pohľadnice s ich kresbami, ktoré im budú 
pripomínať príjemne a užitočne strávené 
prázdninové dni. My len dúfame, že to čo sa 
naučili budú šíriť ďalej a v budúcnosti pomôžu 
rozvíjať naše územie.                              -(VD)-

Deti nasnímali a natrhali rastlinky na-
chádzajúce sa na území a tým sa pripravili 
na ďalšie zaujímavé aktivity: maľovanie v 
prírode, práca s počítačom, prenos fotografie 
do počítača, spracovanie potlače na tričko, 
prekresľovanie námetu z fotografie a v nepo-
slednom rade informačná časť o Leadri. Deti si 
na vlastnej koži skúsili celý proces – od návrhu 
až po finálny produkt, čo ich veľmi zaujalo.

S veľkým očakávaním a zodpoved-
nosťou pripravovali pracovníčky kancelárie a  
dobrovoľníci balíčky pre naše ratolesti, ktoré 
sa mali zúčastniť podujatia MAS Šafrán s náz-
vom Šafrán otvára oponu deťom a rodičom 
(12.12.2010) v Divadle Jonáša Záborského v 
Prešove. 

Išli sme na to inovatívne – žiadne 
klasické čokoládky a cukríky, náš Mikuláš 
zabezpečil do každého zo 110 balíčkov 
Medvedíka Medíka (kvetový med),  v noci 
napečené vianočné pečivo ku rannému kakau, 
do  balíčka Mikuláš pribalil aj pexeso MAS 
Šafrán a samolepku. 

Veríme, že sa darčeky nášho Mikuláša 
páčili a prinesú deťom radosť, zdravie a zábavu. 

O 14.00 hod. prišlo do budovy divadla 
99 detí a 107 rodičov z 10 obcí územia MAS 
Šafrán, škoda, že obce Ruská Nová Ves, 
Vyšná Šebastová, Lada, Trnkov, Nemcovce a 
Lipníky nemali žiadne zastúpenie. 

Hlavným cieľom tejto aktivity bolo 
spropagovať MAS Šafrán na území, podať in-
formáciu o našej činnosti, cieľoch a formách 
práce, toto sa nám podľa nás podarilo, keďže 
sa aktivity zúčastnili hlavne mladí rodičia, 
vzhľadom na to, že cieľová skupina boli deti 
od 3 do 6 rokov. 

Každý z rodičov dostal informačné 
letáky o MAS Šafrán, ISRU a taktiež 
propagačný kalendárik s motívmi územia 
MAS Šafrán, výsledkami výtvarných prác 
našich detí z leta 2010 – Plenér v Šarišskej 
Trstenej, mapou územia a pod. 

Rodičov sme oslovili aj formou ankety, 
ktorej cieľom bolo zistiť úroveň informovanosti 
obyvateľov o vzniku, cieľoch a činnosti MAS 
Šafrán.

Po cca 2 hodinách odchádzali účastníci 
aktivity domov (podľa náhodných odpovedí 
spokojní), detičky zvierali svoj Mikulášsky 
balíček, posledné zakývanie Mikulášovi a šup 
do autobusu a domov.

My organizátori sme ostali v prázdnom 
divadle, buchot spadnutého kameňa počuli 
iste až v sídle MAS v Šarišskej Trstenej. Zámer 
sa vydaril, všetci odišli spokojní a plní dojmov z 
predstavenia. Tak snáď sme vpustili za oponu 
Šafránu ďalších aktívnych a šikovných ľudí – 
celá tá námaha stála za to.

-(VD)-

Lektori a účastníci Plenéra MAS Šafrán 2010 v tričkách s vlastnoručne navrhnutou potlačou s motívmi rastlín územia,
v pozadí  informačná tabuľa MAS Šafrán

Nový propagačný banner MAS Šafrán predstavila v rámci 
úvodného slova Mgr. art. Barbora Kopnická, asistent MAS

Malá sála divadla Jonáša Záborského - pre niektoré deti 
možno prvá skúsenosť s divadlom

Bábkové predstavenie a “Mikuláša” zabezpečili členovia 
bábkového divadla Babadlo

Listy Šafránu 01/2010MAS Šafrán deťom

Ticho zavládlo v študovni MAS alebo 
„ohýbaj ma mamko, pokiaľ som ja Janko...“

A čo bolo za oponou?
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Až keď ty sám budeš mať dieťa, pochopíš, koľko dlhuješ svojim rodičom. Japonské príslovie



Z Medzinárodného mládežníckeho semi-
nára Leader, Tartu, Estónsko (08. – 12. august 
2010), Vám prinášame obrazovú reportáž. Tá 
podľa nášho názoru lepšie ako slová priblíži 
živosť mládeže a rozmanitosť aktivít tvoriacich 
program tohto tréningového podujatia.

Tešíme sa, že v spolupráci s MAS OZ 
pre rozvoj regiónu Spiš, ktorá spolu s nami 
vyslala do Estónska svoju mladú delegáciu, 
budeme na budúci rok organizovať podobný 
seminár aj na našom území. 

-(BK, NM)-

Listy Šafránu 01/2010 MAS Šafrán deťom

Mládežnícky kemp v oblasti Tartuuma. V týchto chatkách 
sme bývali, nemýľte sa, nie sú to zápalkové krabičky.

Ochutnávka miestnych špecialít – hoci bolo na ostatných 
stoloch  veľa vzoriek na ochutnávanie (a veruže v 
niektorých prípadoch sa na prvý pohľad ani nedalo 

identifikovať  čo je to), našinci ostali verní  a obšmietali sa 
najviac okolo nášho stola.

Vztyčovanie národnej vlajky. Hymna síce nebola, ale v 
ten večer sa nad Tartu poriadne blýskalo...

Reprezentatívna vzorka územia MAS Šafrán zľava: 
Goran Dujakovič (Chmeľovec)

Samuel  Chovanec (Teriakovce)
Zuzana Maťašová (Kapušany), Patrícia Fogašová 

(Šarišská Trstená) a Graciána Feťková (Lada).

Band camp- dievčatá a chlapci si vyskúšali, aké to je 
zložiť  za pár minút svoju vlastnú medzinárodnú pesničku, 

naučiť sa ju a v zapätí ju aj s hudobným doprovodom 
zaspievať.  Síce tej piesni rozumeli iba jej tvorcovia, ale 

znelo to naozaj dobre...

Lokálna estónska televízia natočila s každou skupinou 
krátky šot. 

Dolaďovanie  spevu a tanca na reprezentáciu našej MAS 
- na konci to hádam bude karička

Goran  v anglickom jazyku v skratke prezentoval našu  
MAS a dievčatá so Samom sa postarali o kultúrnu vložku. 

Tie botasky si nevšímajte....

Maketka  „Dediny budúcnosti“ – medzinárodne zmiešané skupinky mali za úlohu vytvoriť prototyp dediny budúcnosti 
zo všetkých dostupných materiálov nachádzajúcich sa v okolí.  Zaujímavosťou bolo, že všetci sa zhodli na tom, aby si 
dedina budúcnosti zachovala vidiecky ráz, osamostatnila sa od veľkomesta používaním obnoviteľných zdrojov energie 

a aby ostala oázou pokoja pre dušu.

Zápasníci sumo útočia. Najväčšia zábava večera  nielen 
pre súťažiacich, ale hlavne pre tých, ktorí sa váľali od 

smiechu....

Medzinárodný mládežnícky seminár Leader v Tartu, Estónsko 
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Listy Šafránu 01/2010Pridajte sa k Šafránu

Výzva - Symbol lokálnej značky 
produktov územia MAS Šafrán 

Cieľom výzvy je vyhľadať a zvoliť 
symbol, ktorý bude charakteristický pre 
naše územie a po odbornom spracovaní 
bude predstavovať logo – lokálnu značku 
kvalitných a originálnych produktov vzni-
kajúcich na území MAS Šafrán.

Vaše príspevky do diskusie zasie-
lajte na adresy: 

massafran@massafran.sk alebo 
kancelaria@massafran.sk pod heslom 
Symbol lokalnej znacky produktov.

Miestne produkty už oddávna 
verne  odzrkadľujú kultúru miestneho 
spoločenstva. Pretavuje sa do nich mysle-
nie ľudí, ich šikovnosť, tvorivosť, chute 
ale i schopnosť šetrne používať to, čo im 
poskytla príroda. 

S cieľom vyzdvihnúť hodnotu 
tradičných znalostí územia ako možného 
základu miestnej ekonomiky, MAS Šafrán 
pozýva všetkých členov a obyvateľov MAS 
k verejnej diskusii súvisiacej s lokálnou 
značkou a lokálnym produktom územia 
MAS Šafrán. 

Zapojte sa! 
Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

Varíme z jedného hrnca – súťaž !!!
Vážení obyvatelia územia MAS 

Šafrán, vyzývame Vás ku spolupráci 
pri príprave súťaže vo varení miestnej 
špeciality MAČANKY s názvom:

Varíme z jedného hrnca

Do súťaže sa môžu zapojiť 
trojčlenné družstvá z každej obce územia 
MAS Šafrán. O tejto aktivite sme in-
formovali aj starostov našich obcí na 
informačnom dni 19. 10. 2010.

Prosíme záujemcov, aby sa hlásili 
na svojich obecných úradoch, prípadne v 
kancelárii MAS. 

V súvislosti s plánovanou výstav-
bou cyklotrás na území MAS hľadáme 
dobrovoľníkov, ktorí majú záujem 
spolupracovať pri realizácii cyklotrás – 
predovšetkým výstavbové práce.

Záujemcov očakávame v kancelárii 
MAS Šafrán.

V krátkom čase sa vo Vašich ob-
ciach – na obecných úradoch alebo na 
ďalších verejných miestach – objaví:

„FIALOVÁ SKRINKA“ MAS Šafrán
Do tejto krabice budete môcť 

vhadzovať všetky vaše postrehy, názory, 
nápady, ktoré nám pomôžu lepšie a 
spoločne manažovať naše územie.

Chceme vedieť čo si myslíte a 
realizovať dobré nápady pre rozvoj tohto 
územia.

Ak nemáte internet, alebo nemáte 
čas zúčastniť sa našich aktivít, povedzte 
svoj názor “Fialovej skrinke”.

Výzva - Lokálny produkt 

Cieľom výzvy je vyhľadať tradičné 
miestne produkty vyrábané z kvalitných 
miestnych surovín, ktorých výroba a 
prezentácia sa môže stať štartovacím 
motorom miestnej ekonomiky v oblasti 
agroturizmu a cestovného ruchu.

Vaše príspevky do diskusie zasie-
lajte na adresy: 

massafran@massafran.sk alebo 
kancelaria@massafran.sk pod heslom 
Lokalny produkt.

Prístup Leader (alebo prístup zdola na-
hor) začína ľuďmi, ktorí chcú zlepšiť svoj život 
a život ďalších. Či už ide o sociálnu oblasť, 
služby, skrášlenie okolia alebo voľnočasové 
aktivity to, že sa rozhodnú realizovať svoj pro-
jekt prispieva k rozvoju územia.

Na začiatku všetkých dobrých pro-
jektov obyčajne býva skupinka ľudí, ktorí sa
rozhodnú ho realizovať dobrovoľne a často s 
minimálnymi zdrojmi. Avšak práve dobrovoľné 
odhodlanie dodáva projektom vnútornú silu a 
dynamiku, potrebnú pre jeho uskutočnenie a 
dotiahnutie do úspešného konca.

I malý dobrovoľnícky projekt môže 
priniesť územiu moment, ktorý zobudí jeho 
obyvateľov zo zabehnutého “spokojného” 
života a pocitu že sa nič nedá. Pocitu, že sa-
mospráva územia sa nás netýka. Ale práveže 
sa týka!

Svojou každodennou činnosťou sa 
účastníme samosprávy, pretože každým 
svojim činom vplývame na naše okolie, ako 
efekt motýlích krídel. Tam kde bola zahodená 
plechovka, môže ľahko vzniknúť smetisko. 
Tam kde pomôžeme susedovi, môže vzniknúť 
celoživotné priateľstvo. Kde spravíme ihrisko, 
môže raz vyrásť úspešný športovec, kde 
navštívime chorého a starého, pomôžeme k 
dôstojnému životu.

Prístup Leader dáva možnosť naučiť sa, 
ako byť dobrým správcom vlastného života a 
vlastného územia. Jednou z ciest osvojenia si 
tohto modelu je práca dobrovoľníka.

Ak Vás zaujali aktivity prezentované v 
tomto občasníku a máte chuť pomôcť pri ich 
realizácii, ak sa chcete aktívnou formou naučiť 
viac o prístupe Leader, prihláste sa v kancelárii 
MAS Šafrán.                                            -(BK)-

Výzvy ! 

Súťaž!

Cyklotrasy

Hľadajte fialovú

Začína to dobrovoľníkmi
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Územie, v ktorom sa nachádzajú obce 
patriace do MAS Šafrán, leží prevažne  v 
poľnohospodárskej krajine. Na prvý pohľad 
nezaujímavé plochy ornej pôdy či pasienkov  
sú však miestom výskytu rôznych druhov 
živočíchov. Okrem zástupcov hmyzu a  drob-
ných  zemných cicavcov si tam môžeme 
všimnúť rôzne druhy vtákov. Medzi prvými  nás 
na jar v prírode privíta škovránok poľný. Na 
poliach nás môže svojím hvizdom  upútať aj 
čierno biely vták – cibik chochlatý. Na poliach a 
pasienkoch si potravu hľadajú  bociany biele, z 
dravcov myšiak lesný, sokol myšiar a zalietava 
tu aj orol krikľavý.  

Rieka Sekčov je prírodným biokorido-
rom regionálneho významu. Okrem rýb v okolí 
nájdeme rôzne druhy obojživelníkov – skokany 
hnedé, ropuchu zelenú a bradavičnatú, kunku 
žltobruchú  a jedince  ohrozených druhov mlo-
ka hrebenatého a mloka  bodkovaného. 

Územie MAS Šafrán  tvorí aj prirodzenú 
hranicu medzi pohoriami Čergov a Slánske 
vrchy. Komplex lesných spoločenstiev je 
útočiskom pre lesnú zver a zároveň slúži ako 
migračná trasa zvierat medzi týmito pohoriami. 
Z hľadiska ochrany prírody je najhodnotnejším 
územím Prírodná rezervácia Kapušiansky 
hradný vrch vyhlásená za účelom ochrany 
teplomilných spoločenstiev rastlín ako je 
klokoč perovitý, kosatec bezlistý uhorský a via-
cerých druhov poniklecov. 

V  obci Čelovce  sa nachádza po-
zoruhodný exemplár duba letného, ktorý je od 
roku 1997 vyhlásený za chránený strom. Jeho 
vek sa odhaduje na 350 rokov o čom svedčia aj 
jeho rozmery: obvod kmeňa je 575 cm a výška 
24 m. Z hľadiska estetického a kultúrneho za 
povšimnutie stojí aj neďaleko rastúci platan, 
nápadný svojím bielo sivým sfarbením kmeňa.

A na záver nesmiem zabudnúť na 
rastlinu, ktorá je symbolom celého územia 
-  šafran.  Prvé jedince zákonom chráneného 
šafranu karpatského sa objavujú hneď po ro-
ztopení snehu na slnečných stráňach v okolí 
Nemcoviec či Šarišskej Poruby. 

Slovensko  je známe svojím prírodným 
a kultúrnym  bohatstvom. Stredoveké hrady 
a kaštiele, archeologické náleziská, vysoké 
končiare hôr, rozľahlé plochy lesov sú lákad-
lom pre turistov.  V každom regióne našej 
krajiny  nájdeme územia, ktoré sú niečím 
výnimočné. Je len na nás, aby sme si  všímali 
okolie a vedeli sa tešiť z darov, ktoré nám 
poskytuje príroda.

Ing. Marta Hrešová
SZOPK Prešov

Škovránok poľný

Dub letný, Čelovce

Cíbik chochlatý

Šafran karpatský

Ľudová medicína objavila jeho účinky 
už pred tisícmi rokov. Liečili sa ním vraj aj 
faraóni. Zmienka o šafrane ako lieku sa totiž 
našla na staroegyptskom papyruse asi tak z 
2. tisícročia pred naším letopočtom. O tom, 
či v ňom faraóni nachádzali liek, alebo v ňom 
hľadali afrodiziakum, ktoré podporuje sexuálny 
apetít, sa však nepíše. V každom prípade sa 
mu pripisovali mnohé účinky. Liečitelia a lekári 
ho odporúčali pri žalúdočných problémoch, 
ochoreniach pečene aj ako celkové tonikum. 
Mimoriadne významné miesto mal pri liečení 
ženských, kožných a očných ochorení. Keby 
ste pátrali ďalej a hľadali, čo všetko sa ním 
liečilo, našli by ste odkazy na neplodnosť, ar-
tériosklerózu, srdcovú slabosť, menštruačné 
problémy, poruchy prostaty, bolesti hlavy, 
neschopnosť lásky.

Korenie tvoria blizny kvetov. Ich zber 
je náročná ručná práca, lebo na 1 kg su-
chého korenia je treba až do 100 000 blizien. 

To  vysvetľuje jeho vysokú cenu. Pravý 
šafran je sýtočervený, krehký a veľmi ľahký. 
Je bohatý na vitamín B – riboflavín. Šafran 
má charakteristickú vytrvalú arómu a pre-
nikavú horkú, ale vysoko aromatickú chuť.

V dávnej minulosti nebol azda žiadny 
„elixír zdravia“ namiešaný bez štipky šafranu a 
nenašla by sa žiadna bolesť, ktorú by sa naši 
predkovia nepokúšali šafranom utíšiť. 

Jednému však môžete veriť, šafran 
podporuje zmysly a uvoľňuje napätie. Má 
upokojujúce, relaxačné, ale aj povzbudzujúce 
účinky. Osvedčil sa pri depresiách či celkovej 
vyčerpanosti. 

V súčasnej medicíne sa potvrdilo jeho 
priaznivé pôsobenie pri menštruačných boles-
tiach, pri ťažkostiach so zažívaním, na srdce 
a prekrvenie vnútorných orgánov. Nedávno 
sa snažili vedci dokázať jeho pozitívny účinok 
pri liečbe tumorov, ale údajne nijaká oficiálna 
štúdia neexistuje.

Zdroj: www.egyptfarma.info

Tajomstvá šafranu 
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Príroda je neúprosná a nepodplatiteľná. Je jej úplne jedno, či ľudia rozumejú a chápu zmysel jej konania. Galileo Galilei  
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Cestovný ruch a turistika v ňom sú veľmi 
často pretraktované slová v odbornej aj laickej 
verejnosti. 

Novovzniknuté záujmové združenie 
Šafrán si okrem iných aktivít a plánov pred-
savzalo  položiť základy rozvoja cestovného 
ruchu v jeho záujmovom území, t.j. územia 16- 
tich obcí juhovýchodnej časti Šariša.

Cestovnému ruchu a turistike sa pro-
fesne venujem už  15 rokov. Najčastejšou 
„optimistickou“ otázkou obyvateľov žijúcich v 
území Dolného Šariša a Horného Zemplína je 
... veď my tu nič nemáme, kdeže u nás turiz-
mus a cestovný ruch?

Nie je tomu inak ani v „Šafráne“. Je to 
na škodu hlavne pre podporu akýchkoľvek pro-
gresívnych projektov cestovného ruchu.

To uvedomenie si a poznanie  vlastnej 
hodnoty domoviny kde žijeme je často zastier-
ané vlastným videním a aj akosi už vopred  ne-
govanou snahou poznania v tradičnom: „veď 
načo, kto by tu prišiel“ a pod. 

Jedným z východiskových  projek-
tov združenia Šafrán je aj projekt Turistickej 
doplnkovej infraštruktúry, ktorý zahŕňa vybu-
dovanie siete turistických a cykloturistických 
trás tak, aby sa do územia ľudia dostali, aby 
mali možnosť ho poznávať a všetko čím zau-
jímavých pre turistu disponuje. Práve takým 
sprístupnením celého územia sa územie 
veľmi dobre predstavuje svetu tak, aby oň mali 
záujem aj tí, ktorí dokážu vnímať jeho poten-
ciál cestovného ruchu a začali rozvíjať svoje 
podnikateľské aktivity. 

Možno si niekto pri čítaní týchto mojich 
riadkov povzdychne, aha, ďalší idealista! Mám 
však „výhodu“,  nie som obyvateľom Dolného 
Šariša, teda jeho turistický potenciál dokážem 
vnímať v  kontexte celého územia. 

Nuž čo by tu  turista hľadal?
Predovšetkým je to severovýchodná 

časť Slanského pohoria a jeho západná rázso-
cha. Obec Okružná je priam turistickým skvo-
stom spolu s prírodnou rezerváciou Dubová 
hora. Priam symbolom nevyužívaného turis-
tického potenciálu je Kapušiansky hradný vrch 
s hradnou zrúcaninou. V katastrálnych územ-
iach obci Lipníky a Okružná sa o.i. nachádzajú 
Európske turistické skvosty – megalitické ka-
menné stavby a skalné komplexy a svätyne z 
obdobia ranného neolitu. Veď na jeden z nich 
bol už obcou Okružná vypracovaný projekt 
Historického, prírodovedného a poznávacieho 
okruhu Mohylky. (Škoda, že ostalo len pri pro-
jekte).

Dominantou regiónu na severe je vrchol 
Haľagoš, ktorý sa svojou polohou, tvarom a 
nadmorskou výškou priam ponúka ako „prírod-
ná“ rozhľadňa. Neďaleko obce Proč sa nach-
ádza povesťou opradená Zbojnícka jaskyňa.

Nezanedbateľnou súčasťou turistick-
ého potenciálu územia sú jeho sakrálne 
pamiatky, kultúra, folklór, fauna,flóra a 
neopakovateľná konfigurácia terénu, ktorá 
je akoby „stvorená“ výlučne pre cyklistiku a v 
zime pre bežecké lyžovanie. Stačí sa zastaviť 
na svahu z Nemcoviec do Zimnej Studne a 
vnímať tu úžasnú panorámu. Tam by malo 
byť napr. oddychové miesto s výhľadovou 
ružicou, besiedka, ohnisko a „parkovisko“ 

pre bicykle. Už aj taká „maličkosť“ je pre tur-
istu veľkou motiváciou a pre územie prínosom.

Skutočnosť, že územie sa nachádza v 
jednodňovej cyklistickej dostupnosti krajskej 
mestskej aglomerácie, že novým projektom 
bude prepojené na medzinárodne turistické a 
cykloturistické trasy, potvrdzuje vysoký poten-
ciál návštevnosti a rozvoja  územia na báze 
cestovného ruchu. Nedostatkom sa, ale javí 
skutočnosť, že návštevník sa potrebuje niekde 
občerstviť, najesť, doplniť si potraviny  a pod. 
Zatiaľ  týmto územie ešte nedisponuje čo do 
rozsahu a do  kvality.

Cestovný ruch a vidiecky turizmus v ňom 
je najrýchlejšie sa rozvíjajúcim  sa „odvetvím“, 
ktoré preukázateľne prináša zvýšenie kvality 
života obyvateľov. Je tu však podmienka, aby 
cestovným ruchom „žilo“ celé územie. Jedným 
zo základných predpokladov je aj uvedomenie 
si využiteľného turistického potenciálu. Verte, 
že sa to dá.

 Ing. Martin Balog
Uverejnené so súhlasom autora

Megalitické kamenné stavby a skalné komplexy a 
svätyne z obdobia ranného neolitu

Najstaršie osídlenými časťami územia,
o ktorých svedčia archeologické nálezy, sa 
nachádzajú v nižšie položených údolinách 
vodných tokov a to najmä v údolí Sekčova a 
Ladianky. Konkrétne sa jedná o katastre obcí 
Kapušany, Lada a Nemcovce.

Priestor na pravom brehu Sekčova pod 
hradným vrchom v Kapušanoch je dokázateľne 
trvale osídleným miestom od bronzovej doby. 
Najstarším nálezom však sú zvyšky keramiky 
– nádoby z hliny z obdobia neolitu (6000-2900 
p. K.); tá sa našla na mieste bývalej sýpky v 
Kapušanoch. Z doby bronzovej (1800-700 p. 
K.) sa našlo niekoľko pohrebísk a sídlisko pod 
Kapušianskym hradným vrchom. Dobu železnú 
(700-0) dokladá hrob v tom istom priestore s 
urnou s viacerými drobnými nástrojmi z bronzu 
a železa (ihlica, pinzeta, šidlo, britva). Na tom 
istom mieste sa odkryli aj sídliská z rímskej 
doby a doby sťahovania národov.

Významné slovanské sídlisko (až 21 
príbytkov) z obdobia pred 9. storočím bolo 
odhalené pri Ladianke, zhruba medzi dnešnou 
Ladou a Nemcovcami; menšie slovanské

sídlisko sa nachádzalo tiež pod Kapušianskym 
hradom vedľa sídliska z doby bronzovej.

Najstaršie písomné správy o existencii 
sídlisk z obdobia stredoveku sú z polovice 13. 
storočia (Kapušany 1248, Chmeľovec 1251, 
Podhorany 1283, Vyšná Šebastová (medzi 
1272-1290) a Teriakovce 1288. Vo väčšine prí-
padov sa však predpokladá staršie osídlenie, 
keďže sa dediny sa spomínajú už ako existu-
júce.

Väčšina obcí má prvú zmienku o jej exi-
stencii z priebehu 14. storočia (Taľka – časť 
obce Lipníky 1318, Trnkov 1320, Šarišská 
Trstená 1345, Pušovce 1352, Okružná 1359 
a Nemcovce 1364; a najmladšie zmienky v 
písomnostiach z 15. storočia má zvyšných 5 
obcí (Čelovce 1402, Lada a Šarišská Poruba 
1410, Ruská Nová Ves 1419 a Proč 1423). 

Pôvod a spôsob založenia obcí bol v 
priebehu 11.-14. storočie rôzny; niektoré boli 
prvotne založené ako sídliská pre uhorské 
kráľovské strážne jednotky (napr. Kapušany, 
Podhorany a Chmeľovec); iné nadväzovali 
na pôvodné slovenské osady a ďalšie boli

založené v priebehu 13.-16. storočia na tzv. 
zákupnom práve (Nemcovce, Šarišská Poru-
ba, Ruská Nová Ves a Vyšná Šebastová). 

Už počas tohto obdobia stredoveku 
sa na našom území usadilo a žilo niekoľko 
známych šľachtických a zemianskych rodov, 
ktoré sa podieľali na zakladaní a rozvoji stre-
dovekých dedín. Menovite musíme spomenúť 
rod Kapiovcov z Kapušian, Šebešiovcov zo 
Šebeša, Šóšovcov zo Solivara a rôzne zemi-
anske rody z Komloša (Chmeľovec), ktorým 
náležali jednotlivé dediny a to aj mimo nášho 
územia MAS Šafran.                                                  

 Mgr. Pavol Lackanič
 Uverejnené a skrátené so súhlasom autora

Historická mapa územia MAS Šafrán

Po stopách Šafránu

Osídlenie a najstaršie dejiny nášho územia
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Pre zaujímavosť:  šafran  - po anglicky saffron, po taliansky zafferano



V mesiaci september sme na našej web-
stránke vyhlásili výzvu na zloženie štvorveršia 
na hymnu Šafránu. Nedočkali sme sa žiadnych 
návrhov, tak sme sa rozhodli, že si hymnu 
napíšeme sami. 

Na naše veľké prekvapenie, naša koleg-
ynka Majka Talpašová nás predbehla a len tak 
vysypala z rukáva 5 návrhov na hymnu. 

Tieto sme následne uverejnili na náš 
web, kde mala verejnosť možnosť interaktívne 
hlasovať za najkrajšie štvorveršie. Škoda, že 
sa do tejto súťaže nezapojilo viacero ľudí, isto 
máme na území 16-tich obcí talentovaných 
ľudí s „básnickým črevom“.

No nevadí, možno na budúce. 
Slová hymny už máme, teraz je ju 

potrebné zhudobniť. 

Keď už bude všetko hotové, hymna sa 
nahrá na CD nosiče a bude sa používať ako 
znelka pri oznamoch podujatí organizovaných 
MAS Šafrán vo všetkých 16-tich obciach.                                           

-(NM)-

V MAS Šafrán sme združení,
ľudia z našej dediny.
Chceme krajší život mať,
lepšie na svet pozerať.

Na internete nájdete o nej množstvo in-
formácií, ale aby boli objektívne, musia čerpať 
aspoň z troch odborných zdrojov, my vám 
takéto informácie teraz poskytneme:

• marihuana obsahuje v porovnaní s 
tabakovou cigaretou až 14-krát viac chemick-
ých látok spôsobujúcich rakovinu,

• jej účinok závisí od podielu látky THC, 
ktorá je v porovnaní s alkoholom pre ľudský or-
ganizmus až  4000-krát nebezpečnejšia,

• jeden „joint“ má na organizmus  
rovnaký vplyv ako 20 cigariet naraz,

• po užití dochádza k zvýšeniu očného 
tlaku až o 25%, ďalej k poruche stability a 
dezorientácii v priestore i čase,

• postupne sa začínajú prejavovať 
pocity prázdnoty, dochádza k strate výkonnosti 
a poklesu libida,

• je riziková pre vodičov motorových 
vozidiel, nakoľko jej konzumácia spôsobuje 
nesprávny odhad vzdialenosti,

• jej užívaním výrazne narastá riziko 
vzniku nádorov v respiračnom systéme, tiež 
porúch imunitného systému a straty krátkodo-
bej pamäti (rýchlo zabúdate na to, čo ste chceli 
pred chvíľou),

• u žien sú evidentné poruchy 
menštruácie a v prípade konzumácie drogy 
počas gravidity môže dôjsť k poškodeniu plo-
du, u mužov postupne dochádza k impotencii,

• postupne môže dôjsť  k narušeniu 
osobnosti a rôznym psychickým poruchám 
ako napr. panická depresia, schizofrénia a 
pod.

Zdroj: informačný leták OZ-SPK
viac informácií na www.oz-spk.sk
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Jednoduché recepty od starej mamy
Trešenina

Na kocky uvarené zemiaky scedíme, 
posypeme surovou kyslou kapustou a pridáme 
teplé škvarky. Pretrasieme a podávame.
Ožatky

Na kocky nakrájané zemiaky uvaríme, 
zlejeme vodu a zasypeme 2 hrsťami hladkej 
múky. Hrniec prikryjeme a necháme postáť. 
Potom vydusíme. Z masy vytvoríme guľky. 
Hotové polejeme rozpraženým maslom a 
posypeme krištáľovým cukrom. Podávame s 
cmarom.

Magdaléna Trenčanská

Recept na hubovú paštétu

2 kg jedlých a zdravých húb, 1 kg masti, 1 kg 
červených paprík, 1 kg cibule, 2 feferóny,
soľ, čierne korenie, 2 polievkové lyžice veg-
ety, 5 vajec

Očistené a nakrájané huby zľahka 
podusíme, zvlášť  podusíme nakrájané pa-
priky a na masti spražíme cibuľu. Podľa chuti 
pridáme soľ, čierne korenie, feferónky, veg-
etu a surové vajcia. Všetko rozmixujeme  a 
plníme maximálne do  ¾  skleničiek, ktoré  
uzatvoríme a zavaríme ako mäso (cca 2 
hodiny na 100ºC).

Paštéta je výborná na čerstvom chlebe 
alebo hriankach a môžete si na nej pochutiť 
aj v zime.

Vyprážané čerstvé ovocie

½ kg ovocia (broskyne, slivky, marhule, 
jablká, hrušky), 2 lyžice rumu, 1 vajce alebo 2 
žĺtky, ¼ l mlieka, 10 dkg hrubej múky, 1 lyžica 
cukru, štipka soli, 20 dkg tuku na vyprážanie.

Z vajec, mlieka, cukru, štipky soli a 
hrubej múky urobíme redšie cestíčko, ktoré 
dobre rozšľaháme. Broskyne, slivky alebo 
marhule vykôstkujeme a nakrájame na centi-
meter silné plátky. Ovocie pokropíme rumom, 
necháme chvíľu stáť a potom ho namáčame 
do cestíčka a vypražíme. Namiesto čerstvého 
ovocia možno použiť i sušené - to však mu-
síme zhruba 2 hodiny nechať namočené v 
osladenej vode, aby nasiaklo.

Linky na športové kluby aktívne na našom 
území: 

www.tjrozvojpusovce.sk
www.sebes.sk
www.oskkapusany.sk

Prevencia: Marihuana nie je iba cigaretka Nedroguj, športuj!

Šafrán, Boskovicko a Podlipansko Vám prajú dobrú chuť!

Už máme aj hymnu...
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Žiadny cieľ nie je tak vysoký, aby ospravedlnil nečestné metódy. Albert Einstein
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Okrem zabezpečovania procesu 
čerpania eurofondov pre záujemcov z 
nášho územia a plánovaných školiacich a 
informačných aktivít, sa bude MAS Šafrán  
podieľať na organizovaní podujatí v oblasti  
kultúry,  organizovaní  odborných exkurzií a 
tiež športových aktivít. 

V roku 2011 v apríli sa môžete zúčastniť 
na Súťaži mladých talentov, ktorú zorgani-
zujeme v spolupráci s OZ Amfora  z Vyšnej 
Šebastovej. 

V  máji vám ponúkneme možnosť 
zúčastniť sa na exkurzii Arboeko v Českom 
Mělníku, kde si prídu na svoje vášniví záhrad-
kári a pestovatelia.  Rovnako by sme chceli 
zapojiť základné školy do Športovej ligy žiakov, 
kde si žiaci môžu zmerať svoje sily vo futbale. 

V júni máme v pláne spropagovať 
záslužnú prácu dobrovoľných hasičov z územ-
ia v rámci súťaže o Trofej Šafránu. Na jún sme 
taktiež naplánovali Festival mladej hudby, na 
ktorom chceme poskytnúť mladým hudobným 
skupinám z územia priestor na prezentáciu 
svojej tvorby. 

V júli príde na rad organizácia 
týždenného Medzinárodného mládežníckeho 
seminára LEADER, ktorý sa uskutoční v 
Tatrách a zúčastniť sa na ňom budú môcť 
mládežníci od 14 do 18 rokov. Všetky infor-
mácie o akcii budú včas uverejnené na našej 
webstránke, takže klikajte, klikajte a klikajte. 

Pre milovníkov vážnej hudby sme  v 
auguste naplánovali Koncert pod hviezdnou 
oblohou, na ktorom sa  budú môcť blysnúť tí, 

ktorí hrajú na klasickom hudobnom nástroji. 
Začiatkom októbra sa na Námestí sv. 

Martina v Kapušanoch bude konať 1. Retro-
jarmok, na ktorom sa posnažíme oživiť dávne 
spomienky na minulosť a kde si budete môcť 
pochutiť na tradičných jedlách a spoločne sa 
zabaviť so svojimi priateľmi. 

Ostáva nám veriť, že to sme si pred-
savzali dovedieme s vašou pomocou do 
úspešného konca.

-(NM)-

Výzva pre podnikateľov a remesel-
níkov územia MAS Šafrán 

V rámci zabezpečenia kvalitnej 
prezentácie územia MAS Šafrán prip-
ravujeme prezentačnú brožúru, v ktorej 
chceme spropagovať podnikateľov, 
živnostníkov, remeselníkov,   prípadne 
ľudí z územia vyrábajúcich zaujímavé mi-
estne produkty alebo predmety.

Ak máte záujem o zverejnenie 
svojej kontaktnej adresy a reklamy v pri-
pravovanej prezentačnej brožúre, napíšte 
nám na:  massafran@massafran.sk  ale-
bo kancelaria@massafran.sk  pod heslom 
Podnikateľ MAS Šafrán

Výzva pre milovníkov regionálnej 
kuchyne a domácich špecialít

Vyzývame všetkých milovníkov ku-
linárskeho umenia, ktorí poznajú typické 
domácke recepty z nášho regiónu,  ktorí 
varia tradičné jedlá našich babičiek alebo 
naopak tvoria nové recepty, aby sa o svo-
je umenie podelili s nami. Svoje recepty, 
prípadne aj s fotografiou jedla a adresou 
autora  zasielajte:

Písomne na adresu: MAS Šafrán, 
o.z., Šarišská Trstená 42, 082 14  alebo 
mailom na  kancelaria@massafran.sk

Zaslané recepty budeme postupne 
uverejňovať v ďalších číslach nášho 
občasníka a ak sa nazberá dostatok re-
ceptov, vytvoríme  vlastný regionálny re-
ceptár z nášho územia. 

Tešíme sa na Vaše nápady!

MAS Šafrán vyhlasuje fotosúťaž
„POZNAJ SVOJ KRAJ“

Svoje fotografie môžete posielať do troch 
kategórií:

1. Krajina 
2. Ľudia, udalosti
3. Stavby

Všetky fotografie musia byť vyfotené 
na území MAS Šafrán. 

Vaše fotografie môžete posielať 
elektronicky na: natalia@massafran.sk. 
Do predmetu emailu uveďte kategóriu a 
tel. kontakt na účastníka súťaže.  

Vybrané fotografie budú uverejnené 
na našej webstránke a všetci návštevníci 
budú môcť interaktívne  hlasovať. Po 
ukončení hlasovania sa stanoví poradie 
a z každej kategórie oceníme výhercov, 
ktorí získajú najväčší počet hlasov.

Vinčujem vam šickim
na poľu visokeho žitka,
žebi bula v žime pulna sipka,
i v rodziňe každemu pulneho zdravička,
panu gazdovi sto litre vina,
paňi gazdiňi na ručki sina,
do sipanca  dva metre jarcu
vše pulno jedzeňa na pecu!

MAS Šafrán praje Veselé  Vianoce
a Šťastný nový rok 2011

Čo plánujeme v roku 2011

Výzvy! Súťaž!
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