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Listy Šafránu 01/2012Stručne o miestnej akčnej skupine

Aktuálne zloženie Výkonného výboru MAS Šafrán
Názov člena MAS Zástupca Sektor
Obec Teriakovce Miroslav Angelovič

/predseda MAS
verejný

TJ ROZVOJ Pušovce Jaroslav Migaš
/podpredseda MAS

neziskový

Obec Šarišská Poruba Milan Kaňuch verejný
Obec Šarišská Trstená Jaroslav Fogaš verejný
Združenie športov Vyšná Šebastová PaedDr. Jozef Taiš neziskový
DHZ Kapušany Miroslav Jakša neziskový
Adriana Birošová Adriana Birošová občiansky

Aktuálne zloženie Dozornej rady MAS Šafrán
Názov člena MAS Zástupca Sektor
Obec Proč Ján Pavuk, predseda verejný
Športové a záujmové združenie Trnkov Ján Onofrej neziskový
Ing. Anna Hudáková Ing. Anna Hudáková občiansky

Aktuálne zloženie Monitorovacieho a kontrolného výboru MAS Šafrán
Názov člena MAS alebo príslušnosť k obci Zástupca Sektor
Obec Okružná Mgr. Pavol Lackanič, predseda verejný
Obec Podhorany PaedDr. Richard Bechera verejný
Mária Talpašová Mária Talpašová občiansky
Obyvateľka obce Podhorany Júlia Maňkošová občiansky
Obyvateľka obce Trnkov Emília Ballarinová 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 a ktorá prejaví 
vôľu stať sa členom združenia písomnou 
formou.

Prihlášku za člena MAS Šafrán nájdete 
na našom webe: www.massafran.sk, v časti 
O nás – Členstvo. Vyplnenú prihlášku nám 
môžete priniesť osobne alebo zaslať poštou 
na adresu: MAS Šafrán, Šarišská Trstená 42, 
082 14 Pušovce. 

Do aktivít MAS sa môžu zapájať 
členovia ako aj nečlenovia MAS.

V súčasnosti má MAS 36 členov, z 
toho 16 členov z verejného sektora (Čelovce, 
Chmeľovec, Kapušany, Lada, Lipníky, 
Nemcovce, Okružná, Podhorany, Proč, 
Pušovce, Ruská Nová Ves, Šarišská Poruba, 
Šarišská Trstená, Teriakovce, Trnkov, Vyšná 
Šebastová), 1 člena zo súkromného sektora 
(MAZAD spol. s.r.o.), 9 členov z neziskového 
sektora (TJ ROZVOJ Pušovce, Združenie 
na podporu FS Kapušančan, Amfora o.z., 
DHZ Pušovce, Združenie športov Vyšná 
Šebastová, DHZ Kapušany, Športové a 
záujmové združenie Trnkov, Krajšie Slovensko 
o.z. Lada, KAPY SPORT o.z. Kapušany) a 
10 členov z občianskeho sektora (Ing. Viera 
Dujakovičová, Mária Talpašová, Mgr. Natália 
Maťašová, Mgr. Lenka Golenovská, Gabriel 
Hirkala, Bc. Monika Žulková, Bc. Viktor Kožlej, 
Adriana Birošová, Ing. Anna Hudáková, Mgr. 
Monika Lebedová).

MAS Šafrán neustále vytvára pod-
mienky pre budovanie kapacít ľudských 
zdrojov a zlepšovanie skúseností v ria-
dení a preberaní zodpovednosti za svoje 
územie, tak pre členov kancelárie MAS 
a členov riadiacich orgánov MAS, ako 
aj pre všetkých obyvateľov územia MAS 
Šafrán. 

Preto hľadáme aktívnych a zodpoved-
ných občanov, ktorí by sa chceli prihlásiť 
do databázy externých hodnotiteľov. 

V súčasnosti máme k dispozícií 33 
členov, ktorí prejavili ochotu podieľať sa 
na procese hodnotenia prijatých projektov.

Funkcia člena výberovej komisie nie 
je jednoduchou funkciou a vyžaduje si 
zo strany záujemcu poznanie základných  
princípov fungovania MAS, predovšetkým 
znalosť základných dokumentov a  Štatútu 
výberovej komisie a taktiež primeranú 
znalosť v danej oblasti, z ktorej sa hod-
notia projekty. Externý hodnotiteľ hodnotí 
súlad žiadosti s nastavenými podmienka-
mi, komplexnosť a súlad so strategickým 
nastavením rozvoja územia, jeho potre-
bami a efektívnosť žiadaných finančných 

prostriedkov v rámci jednotlivých výziev. 
Ak si myslíte, že práve Vy spĺňate 

tieto predpoklady a máte záujem  aktívne 
sa podieľať na procese hodnotenia pro-
jektov, tak neváhajte a pridajte sa k nám. 
Základnou podmienkou je dosiahnuté 
minimálne stredoškolské vzdelanie, os-
vojenie si základných dokumentov MAS  
a hlavne snaha naučiť sa niečo nové.

Prihlášku a zoznam povinných prí-
loh nájdete na našom webe www.massa-
fran.sk. V prípade, že máte záujem stať 
sa aj Vy externým hodnotiteľom, zašlite 
nám vyplnenú prihlášku spolu s povin-
nými prílohami na adresu MAS Šafrán, 
Šarišská Trstená 42, 082 14 Pušovce 
alebo elektronicky na massafran@mas-
safran.sk.

Pre viac info sledujte: www.massafran.sk

Kto môže byť členom

Výberová komisia - stále hľadáme externých hodnotiteľov
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Čím dlhšie dovolíme problému, aby existoval, tým ťažšie je vrátiť mysli pokoj. (Anonym)
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12-13 Aj v obci Šarišská Poruba sa 
rozhodli podporiť športové a voľnočasové 
aktivity postavením Viacúčelového ihriska, ako 
miesta stretávania sa obyvateľov za účelom 
usporadúvania kultúrnych, spoločenských 
a športových podujatí. Ihrisko bude verejne 
prístupné a určite ho využije miestny športový 
klub. V čase zimy by sa ihrisko malo zmeniť na 
ľadovú plochu pre korčuľovanie a hokej.

01-05 Zatiaľ najväčším realizovaným 
projektom na území MAS Šafrán je projekt 
„Parkový amfiteáter” v obci Kapušany. 
Amfiteáter je plne prispôsobený pre rôzne 
kultúrne aktivity a má večerné osvetlenie, na 
dobudovanie čaká sedisko amfiteátra. Objekt 
bol oficiálne otvorený v auguste 2011, počas 
Retrojarmoka 2011 a následne odskúšaný v 
nápore Kapušianskych folklórnych dní 2011.

01 02

03 04 05

06 07

08 09

10 11

12 13

06-08 Okrem amfiteátra, obec Kapušany 
zrealizovala výstavbu a rekonštrukciu chodníka 
CH5 a prvú etapu výstavby a rekonštrukcie 
chodníka CH 2 na Hlavnej ulici v Kapušanoch. 
Realizácia týchto chodníkov určite prispela k 
bezpečnosti obyvateľov obce - predovšetkým 
detí, ktoré v daných úsekoch každý deň chodia 
do školy popri značne frekventovanej ceste II. 
triedy č. 545 smer Bardejov.

09 Obec Šarišská Trstená v rámci 
výzvy MAS pre opatrenie 3.4.1 začala 
realizáciu projektu Multifunkčného ihriska, 
ktoré sa nachádza v chránenej zóne v blízkosti 
obecného úradu. Multifunkčnému ihrisku sa 
iste potešia najmä deti, ktoré túžbu mať sa kde 
hrať vyjadrili slovne i obrazovo v ankete, ktorú 
sme minulý rok realizovali v spolupráci so ZŠ 
Kapušany.

10-11 Obyvatelia obce Podhorany budú 
profitovať zo skvalitnenia služieb pozostalým 
zosnulých, v krásnom a funkčnom areáli 
„Domu nádeje”. Nový objekt prispeje k 
dôstojnej rozlúčke s najbližšími a uľahčí 
logistiku súvisiacich procesov. 

Projekty obcí realizované na území zo zdrojov MAS Šafrán.
03
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Pôvodný základný plánovací dokument 
nášho územia Šafránu, Integrovanú stratégiu 
rozvoja územia na roky 2009- 2015 pod názvom 
„Chránime spolu poklady Šafránu“ sme tvorili v 
podmienkach a na základe zdrojov územia v 
období rokov 2008 – 2009, nastavenia tohto 
projektu vychádzali z dynamiky ekonomického 
rozvoja a legislatívy tohto obdobia.

Rok 2009 však bol aj rokom začínajúcej 
krízy, čo sa značne prejavilo hlavne v prepade 
ekonomiky v roku 2010 a vlastne následky 
pociťujeme aj dnes. 

Stratégia rozvoja územia MAS 
Šafrán mala ako jedna z mála stratégií 
MAS Slovenska vo svojich nastaveniach 
využitie všetkých opatrení osi 3, ktoré 
Program rozvoja vidieka SR (ďalej PRV 
SR) na roky 2007 – 2013 umožňoval využiť. 
Stratégia bola z tohto dôvodu veľmi pestrá 
a napomáhala rozvoju tak verejného ako aj 
súkromného sektora. 

Pre ľahší rozbeh jej implementácie 
bola plánovaná nulová spoluúčasť verejného 
sektora pri čerpaní v rámci opatrení 3.4.1 a 
3.4.2, čo obce vo veľkej miere povzbudilo a k 
dnešnému dňu podali žiadosti o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku z PRV  
SR takmer všetky obce.

Tie, ktoré ešte nepodali žiadosti sa 
chystajú kumulovať vytvorené dispozičné 
zdroje a podať žiadosti v posledných 4 kolách, 
ktoré plánujeme v období od októbra 2012 do 
marca 2013. Naši obyvatelia tak zas uvidia 
stavebný ruch vo svojich obciach, tak ako to 
doteraz videli napríklad v Kapušanoch pri 
výstavbe amfiteátra a dvoch etáp chodníkov, 
v Podhoranoch pri výstavbe domu smútku, v 
Šarišskej Trstenej pri výstavbe multifunkčného 
ihriska a inde. 

V obci Čelovce tak rozšíria budovu 
školy na kultúrny dom, v obci Chmeľovec 
okrem dostavby kultúrneho domu postavia 
požiarnu zbrojnicu a chodník, v obci Lada to 
bude podpora výstavby cyklotrasy a výstavba 
chodníkov, Lipníky budú mať postavené nové 
multifunkčné ihrisko a postavia chodník. 
Nemcovce si skrášlia verejné priestranstvá a 
opravia kultúrny dom, obec Okružná rozšíri 
svoj majetok o dom smútku, obec Podhorany 
sa rozhodla investovať svoje finančné zdroje 
z MAS Šafrán do rekonštrukcie miestnej 
komunikácie a v Proči pokračujú vo výstavbe 
chodníkov. 

Veľkým potenciálom pre rozvoj športu je 
obec Pušovce so svojou futbalovou tradíciou, 
preto tam MAS naplánovala výstavbu 
športového centra v hodnote cca 110 000,- 
EUR. Ruská Nová Ves investuje do chodníkov, 
obec Šarišská Poruba do rozšírenia verejného 
osvetlenia a skrášlenia verejných priestranstiev 
v obci, Šarišská Trstená sa taktiež rozhodla 
skrášliť centrum obce.

Prehľad zazmluvnených projektov - obce
Opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
Žiadateľ Názov projektu Požadovaná výška NFP
Obec Šarišská Trstená Multifunkčné ihrisko – Šarišská Trstená 71 350 EUR
Obec Kapušany Parkový amfiteáter 109 944,97 EUR

Obec Ruská Nová Ves Modernizácia  a prístavba šatní 
futbalového klubu Ruská Nová Ves 71 350 EUR

Obec Podhorany Dom nádeje Podhorany 71 350 EUR
Obec Šarišská Poruba Novostavba viacúčelového ihriska 69 699,69 EUR
Opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí
Žiadateľ Názov projektu Požadovaná výška NFP
Obec Kapušany Výstavba a rekonštrukcia chodníka CH 5 74 906,47 EUR

Obec Kapušany Výstavba a rekonštrukcia chodníka CH 2
– I. etapa 49 946,47 EUR

Prehľad projektov, ktoré sú v procese vyhodnocovania riadiacim orgánom - obce
Opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
Žiadateľ Názov projektu Požadovaná výška NFP

Obec Chmeľovec Prístavba kultúrnej miestnosti OcÚ v 
obci Chmeľovec 71 703,24 EUR

Obec Trnkov Multifunkčné ihrisko v obci Trnkov 69 388,13 EUR
Obec Lada Multifunkčné ihrisko v obci Lada 53 799,79 EUR

Obec Čelovce Športová a relaxačná zóna v obci 
Čelovce 64 540,73 EUR

Obec Vyšná Šebastová Multifunkčné ihrisko Vyšná Šebastová 71 350 EUR
Opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí
Žiadateľ Názov projektu Požadovaná výška NFP

Obec Nemcovce Nemcovce – premostenie miestneho 
potoka 52 411,40 EUR

Obec Teriakovce Teriakovce – výstavba a modernizácia 
chodníkov 66 702, 85 EUR

Obec Pušovce Chodník v centrálnej časti obce Pušovce 62 495 EUR

Aktualizovali sme našu stratégiu
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Vzdať sa, keď je všetko proti tebe, je známka slabosti a zbabelosti. (Indiánske)
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Teriakovce budú rekonštruovať budovu 
kultúrneho domu, Trnkov diverzifikuje zdroje 
– investuje do výstavby cyklotrasy tak ako aj 
obce Lada a Okružná. Obec Okružná okrem 
toho plánuje výstavbu miestnej komunikácie a 
chodníka a obec Vyšná Šebastová sa rozhodla 
pre výstavbu domu smútku.

Ako sami vidíte, plány Šafránu sa 
dotýkajú kvality života všetkých obyvateľov 
a návštevníkov územia. Pôvodný zámer 
bol podporiť v rámci opatrenia 3.2 A PRV 
SR sumou 135 000,- EUR výstavbu 2 – 3 
penziónov s kapacitou do 10 ubytovacích 
miest pre fyzické osoby, ktoré majú voľné 
neobývané budovy a rozhodli sa prilepšiť si 
prenájmom ubytovacích kapacít. 

Tento zámer sa nám nevydaril. Napriek 
nespočetným konzultáciám s obyvateľmi 
územia na pôde MAS Šafrán, presvedčovaniu 
obyvateľov pri rôznych akciách MAS a taktiež v 
rámci informačných dní k výzvam, dotazníkov 
a verejných zhromaždení, ktoré sa konali vo 
všetkých obciach okrem obce Podhorany, sa 
nám nepodarilo v tejto ekonomicky neľahkej 
dobe presvedčiť obyvateľov, aby s prispením 
50% rozpočtovaných výdajov od MAS v rámci 
PRV SR investovali svoje finančné zdroje 
do tohto ekonomického odvetvia, ktorým je 
cestovný ruch. 

Z uvedeného dôvodu, napriek 2 výzvam 
MAS na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku, sme 
žiadnu žiadosť nedostali. Finančné zdroje 
sme takto museli presunúť do tej oblasti, kde 
budú aspoň využité pre zlepšenie kvality života 
obyvateľov, keď už neprinesú nové pracovné 
miesta, resp. zvýšenie HDP územia – teda do 
opatrení 3.4.1 a 3.4.2, ktorých oprávnenými 
žiadateľmi sú výlučne obce.  

Program rozvoja vidieka si dal za cieľ 
taktiež v rámci opatrenia 3.1 diverzifikovať 
poľnohospodársku prvovýrobu a umožniť tak 
poľnohospodárom rozložiť riziko podnikania 
v poľnohospodárstve na príbuzné činnosti 
– napr. cestovný ruch, v našom prípade to 
bola plánovaná výstavba hotelového centra 
s kapacitou do 40 ubytovacích miest s 
animačnou infraštruktúrou v katastri obce 
Proč. Na toto opatrenie bolo plánovaných
488 000,- EUR pri 50% spoluúčasti 
potenciálneho žiadateľa.

Pri tvorbe plánu v roku 2009 prejavili 
poľnohospodári z územia záujem o využitie 
tohto opatrenia, avšak situácia sa počas dvoch 
rokov radikálne zmenila. Vplyv ekonomickej 
krízy, strach poľnohospodárov zadlžovať sa, 
získanie nenávratného finančného príspevku 
z PRV SR na výstavbu penziónu a stravova-
cieho zariadenia potenciálnym žiadateľom z 
územia MAS – to všetko boli dôvody prečo na 
výzvu MAS na podávanie žiadostí o poskytnu-
tie nenávratného finančného príspevku nebola 
podaná ani jedna žiadosť. Všetky zdroje boli v 
rámci aktualizácie ISRU – Integrovanej straté-
gie rozvoja územia MAS Šafrán presunuté na 
opatrenie 3.4.1 a 3.4.2, kde sú potenciálnymi 
prijímateľmi iba obce.

Opatrenie 3.2 B malo využitím 35 000,- 
EUR pomôcť marketingu cestovného ru-
chu v území, avšak napriek tomu, že boli 
podané žiadosti o poskytnutie nenávrat-
ného finančného príspevku združením 
právnických osôb z územia, nedostatočnou 
informovanosťou riadiaceho orgánu bol vyhod-
notený žiadateľ ako neoprávnený a žiadosť 
bola stiahnutá. Žiadateľa, podľa požiadaviek 
riadiaceho orgánu, sa aj napriek presved-
čovaniu nepodarilo ani nájsť ani vytvoriť. 
Škoda, zdroje boli v plnej výške v rámci ak-
tualizácie presunuté do opatrení 3.4.1 a 3.4.2 
pre obce. Teda nebudú žiadne publikácie, ani 
mapy, ani žiadne prezentačné a propagačné 
materiály o našom území.

Nezisková organizácia z územia po-
dala 2 žiadosti o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku vo výške 30 000,- EUR 
v rámci opatrenia 3.3. Informovanosť a vzde-
lávanie, kde bolo naplánované čerpanie vo 
výške 44 200,- EUR. Žiadosť je už takmer 
rok na vyhodnocovaní u riadiaceho orgánu. 
Napriek tomu organizácia zorganizovala 2 
exkurzie k našim partnerom do Francúzska, 
kde mohli 20 účastníci vidieť prácu verejného 
sektora a taktiež prácu poľnohospodárov a 
aktérov miestneho rozvoja. Zostatok v sume
14 200,- EUR bol v dôsledku nezáujmu presu-
nutý do opatrení 3.4.1 a 3.4.2.

Spolu bolo v rámci plánovacieho doku-
mentu naplánované čerpanie 2 086 000,- EUR 
v rámci 6 opatrení PRV SR, avšak v dôsledku 
príčin, ktoré sú uvedené vyššie bolo 3.7.2012 
Zhromaždením členov MAS Šafrán schvá-
lených 2 056 000,- EUR pre implementáciu v 
rámci už spomínaných opatrení 3.4.1 a 3.4.2 
- implementovaných cez ISRÚ MAS Šafrán.  

Veríme, že obce vyhodnotia svoju 
ekonomickú situáciu a reálne možnosti na 
čerpanie týchto zdrojov a napriek tomu, že 
stratégia územia nenaplní ukazovateľ tvorby 
pracovných miest, budú zdroje využité na 
zlepšenie kvality života obyvateľov a budú v 
rámci možností riešiť skutočné problémy v 
infraštruktúre obcí pre všetkých obyvateľov a 
návštevníkov územia.

Ing. Viera Dujakovičová
projektová manažérka aktualizácie

Prehľad projektov, ktoré sú v procese vyhodnocovania riadiacim orgánom 
Opatrenie 3.3 Vzdelávanie a informovanie
Žiadateľ Názov projektu Požadovaná výška NFP
IN MEDIAS RES, n.o. Leader – nová forma riadenia územia 15 000 EUR

IN MEDIAS RES, n.o. Leader - impulz podnikateľského rozvoja 
územia 15 000 EUR
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Grantový program MAS Šafrán 
„Za zdravím a poznaním” vznikol vďaka 
finančnej podpore členských obcí  MAS 
Šafrán a z rozpočtu MAS Šafrán. Cieľom 
grantového programu je podporiť 
doplnkovými finančnými zdrojmi verej-
no – prospešné projekty realizované na 
území MAS Šafrán. 

Tohtoročný Grantový program „Za 
zdravím a poznaním” sme uzavreli dňa 
07.05.2012. Prihlásili sa doňho dve občianske 
združenia (Športové a záujmové združenie 
Trnkov a občianske združenie Krajšie Slo-
vensko z Lady). Výberová komisia zasadala 
17.05.2012 a v hodnotení podporila obidve 
žiadosti o grant.

Športové a záujmové združenie 
Trnkov zorganizovalo športovo – vzdelá-
vacie podujatie pod názvom  „HASIČSKÝ 
DEŇ: Hasiči deťom a deti hasičom”, na ktoré 
získalo grant vo výške 757,80 EUR.

Občianske združenie Krajšie Sloven-
sko uskutočnilo vyčistenie lokality „Rybníky”, 
na ktoré získalo grant vo výške 509,- EUR.

Ako má vyzerať úspešná spolu-
práca predviedli v sobotu obecné úrady 
a dobrovoľní hasiči Trnkova a Okružnej. 
Uskutočnili akciu „HASIČSKÝ DEŇ: 
Hasiči deťom a deti hasičom”, zameranú 
na výchovu už od najmladšieho veku k 
dobrovoľníctvu. 

Keďže 1. júna 2012 všetky deti na svete 
mali sviatok, spojilo sa príjemné s užitočným a 
prostredníctvom súťaží sa oboznámili s nový-
mi skutočnosťami. Táto aktivita sa uskutočnila 
vďaka podpore grantového programu MAS 
Šafrán 2012 „Za zdravím a poznaním“, ktorého 
jedným z cieľov bolo podporiť pilotné športové 
podujatie.

Začiatok bol spojený so založením 
klubu „ŠARKAŇ” - združenia mladých 
hasičov obcí MAS Šafrán. Deti sa rozdelili do 
družstiev podľa veku, aby súťažili o skutočné 
čokoládové medaily. Taktiež si mohli odskúšať, 
ako sa strieka z hadice vďaka profesionálnym 
hasičom z Prešova, ktorí predviedli aj hasenie 
požiaru. 

V popoludňajších hodinách nasledovalo 
súťaženie DHZ z obcí z územia MAS Šafrán 
a ich hostí. Celkovo bolo sedem družstiev 
mužov a to: Okružná, Trnkov, Šarišská Po-
ruba, Kapušany, Pušovce, Demjata, Tulčík a 
jedno ženské družstvo z Okružnej. 

Po sčítaní časov za disciplíny štafeta 
a útok, najlepšie na tom obstáli „borci“ zo 
Šarišskej Poruby. Ocenení boli aj dlhoroční 
členovia jednotlivých tímov DHZ, ktorí sú 
názornou ukážkou obetavosti. 

Záverečné posedenie pri grile a chutnej 
klobáske sa tradične pretiahlo do neskorých 
večerných hodín.

Všetkým zúčastneným, ale hlavne orga-
nizátorom patrí veľké ĎAKUJEM.

Mgr. Pavol Onofrej
spoluorganizátor podujatia

Grantový program MAS Šafrán “Za zdravím a poznaním”

Hasičský deň: Hasiči deťom a deti hasičom
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Dúfame, že obyvatelia územia MAS Šafrán využijú 
príležitosť navštíviť skrášlený areál rybníkov a aktivita 
OZ Krajšie Slovensko pre nich bude inšpiráciou pre 
realizáciu ďalších komunitných projektov, možno aj v rámci 

grantového programu „Za zdravím a poznaním”.

Listy Šafránu 01/2012 Grantový program MAS Šafrán

Stromy, jazierka plné rýb, čistá príro-
da, detský smiech, vôňa pečenej klobásky, 
jednoducho rodinná pohoda. Takto si ľudia 
pamätajú niekdajšiu slávu rybníkov nachá-
dzajúcich sa asi 1,5 kilometra od obce 
Lada. Bola to takmer tradícia nedeľnej pre-
chádzky rodičov s deťmi, či už starších párov. 
Malá túra popri potôčiku až do zátišia stromov 
a jazierok bola u ľudí mimoriadne obľúbená. 
Bol to spôsob ako načerpať novú energiu, 
nadýchať sa čerstvého vzduchu či len nakŕmiť 
rybičky kúskom chleba. Toto príjemné miesto 
medzi obcami Lada a Nemcovce vybudoval 
Vincent Ďuraš v 80-tych rokoch. Žiaľ, čas 
plynie a táto oáza pokoja pre okolité dediny už 
vyše 16 rokov chátra. 

Myšlienku revitalizácie rybníkov sme 
sa pokúsili premeniť na skutočnosť realizá-
ciou projektu „Život do rybníkov“, ktorý sa 
uskutočnil vďaka podpore Grantového pro-
gramu MAS Šafrán „Za zdravím a poznaním”. 

Tento projekt sme realizovali nielen ako 
poďakovanie za to, že sme v minulosti mali 
možnosť tieto miesta s obľubou navštevovať, 
no zároveň sme chceli súčasnej mládeži 
sprístupniť znovu poľudštený kus prírody.  
Navyše sme mali za cieľ dať priestor mladým 
z okolia realizovať sa v rámci dobrovoľníckych 
prác a zúčastniť sa na ochrane prírody.

Pred revitalizáciou boli „Rybníky“ žiaľ v 
zanedbanom stave. Už viac ako 16 rokov sa o 
nich nik nestaral a teda pustli. Boli zarastené 
bujným porastom vysokej trávy, kríkov a divo 
rastúcich stromov. V jazierkach boli nánosy 
bahna a ani prítok a odtok vody už nefungo-
val. Po lavičkách, kde kedysi sedeli deti a ope-
kali si slaninku, alebo ich rodičia posedávali 
a relaxovali ostali už len prehnité dosky, ba v 
horšom prípade iba železné rúrky. Studnička 
s krištáľovo čistou vodou bola znečistená. 
Taktiež divoké ohniská už neboli ani bezpečné 
ani pekné na oko.

Počas mesiacov júl a august 2012 sa 
na realizácii zúčastnilo 15 dobrovoľníkov 
prevažne z radov mladých. Pracovať sa 
začalo s vykosením a vyčistením „Rybníkov“ 
od vysokej trávy, kríkov a divých porastov. 
Dobrovoľníci vyzbierali štyri vrecia odpadkov. 

Ďalšou potrebnou činnosťou bolo 
vyčistenie a prehĺbenie dna rybníkov. Následne 
sa pracovalo na umiestnení nových lavičiek a 
vyčistení a oprave studničky. Na mieste, kde 
bolo divoké ohnisko sa vykopala jama, doviezli 
sa okruhliaky a spolu s kamenárskym lepidlom 
sme urobili nové pevné ohnisko. Ďakujeme 
všetkým dobrovoľníkom za pomoc.

3. augusta 2012 sa uskutočnilo 
slávnostné otvorenie rybníkov a jeho prezen-
tácia verejnosti.  Celkovo sa zúčastnilo 57 ľudí 
z obcí: Lada, Nemcovce, Kapušany, Pušovce,  
Podhorany a Dulová Ves. Pre hostí bolo 
zabezpečené pohostenie vo forme tradičnej 
opekačky.

Do budúcnosti členovia združenia 
plánujú dobrovoľnícku starostlivosť o „Ryb-
níky” a rozvoj turistického ruchu v tejto loka-
lite ako aj v priľahlých dedinách. Cieľom je 
dosiahnuť slávu a vysokú návštevnosť týchto 
„Rybníkov“ ako to bolo kedysi. Napomôcť by 
tomu mohlo aj napojenie na cyklistický chod-
ník cez územie MAS Šafrán. 

Občianske združenie Krajšie Sloven-
sko vzniklo 5.12.2011 a má troch členov - Ján 
Katica (štatutárny zástupca), Petra Švecová, 
Patrik Katica. Zámerom O.Z. je podieľať sa na 
rozvoji obcí a regiónov, snaha chrániť kultúrne 
a prírodné pamiatky ako aj pomáhať rozvíjať 
cestovný ruch v týchto lokalitách. Dôvodom 
prečo sme vznikli je snaha pomôcť životnému 
prostrediu a zároveň je našim cieľom chrániť 
prírodné a kultúrne poklady v našom okolí.

Ján Katica
predseda združenia Krajšie Slovensko 

krajsieslovensko@gmail.com

Život do rybníkov
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Moderná hudobná skupina INTEGRIA v zložení Ján 
Talpaš, František Dadej, Peter Bačkay a Pavol Bačkay.

Krásna deva, Nikola Jurašeková zažiarila nielen svojim 
výzorom v ľudovom kroji, ale aj speváckym prednesom.

Rocková skupina SABAKA z obce Kapušany: Kamil Ďuraš, 
Martin Hudák, Erik Ščecina a Michal Švec. 

Žiaci ZŠ Šar. Poruba: Sára Gabčová, Esmeralda Gabčová, 
Adriana Durdoňová, Eva Cibriková a Ján Durdoň

Zuzka Daňková - malá huslistka z obce Šarišská Poruba. Spevácka skupina Nemcovianka z obce Nemcovce.

Jozef Viazanko a Mária Viazanková nám zaspievali nielen 
slovenské, ale aj anglické populárne piesne.

Listy Šafránu 01/2012Udalosti a propagácia územia

Koncom septembra 2011 MAS Šafrán 
v spolupráci so starostom obce Vyšná 
Šebastová zorganizovali aktivitu „Koncert 
pod hviezdnou oblohou“.

Ústrednou témou podujatia bolo 
„Udržanie kultúrnych tradícií na území 
MAS Šafrán”, ktoré účastníci rozdebatovali 
na úvodnom workshope, po ktorom 41 
talentovaných ľudí z nášho územia predviedlo 
svoje umenie.

Hudobná skupina INTEGRIA z obce 
Podhorany, ktorá zhudobnila víťazný text 
hymny MAS Šafrán, oficiálne otvorila koncert. 
Žiaci zo ZŠ Lada - Ester Konečná, František 
Pazdič a Valentína Holoďáková, si spolu s 
pani učiteľkou Mgr. Chovancovou pripravili 3 
pesničky. 

Zo Šarišskej Poruby sa nám predstavila 
umelkyňa Zuzka Daňová hraním na husliach. 
Nemcovianka očarila nielen svojím spevom, 
ale aj tradičným ľudovým krojom. Mini 
spevácky zbor zo ZŠ Šarišská Poruba nám 
obohatil program rómskym spevom, ľudovým 
spevom zas potešili všetkých prítomných 
Šarišske parobci. 

Ľudový spev sprevádzaný harmoni-
kou predviedli Nikola Jurašeková z obce 
Vyšná Šebastová a „šarišski parobek” Jakub 
Tomčo. Aj zo Šarišskej Trstenej sa objavili 
talenty, boli nimi súrodenci: Jozef Viazanko a 
Mária Viazanková.

Na koncerte nám nechýbal ani rock 
v podaní rockovej skupiny SABAKA z obce 
Kapušany. Koncert uzavrel hosť programu 
- Araňa z Jarovníc, ktorá rozprávaním svo-
jich „zážitkov“ rozosmiala celé publikum.

Napriek nepriaznivému počasiu sa kon-
cert veľmi vydaril a na nebi Šafránu zažiarili 
hudobné hviezdy. Dúfame, že ich ešte 
uvidíme pri ďalších aktivitách na území MAS 
Šafrán.

 Bc. Monika Žulková
asistentka MAS Šafrán

V dňoch 30. a 31. mája  2012 sme sa 
spolu s podpredsedom MAS Šafrán Mila-
nom Kaňuchom zúčastnili stretnutia Leadrov 
európskych krajín známym pod názvom 
LeaderFEST Levoča 2012. Išlo už o 3. ročník 
stretnutia zástupcov MAS a aktérov rozvoja vi-
dieka. Predošlé dva ročníky sa konali v Hradci 
nad Moravicí a v Štramberku.

Oficiálne zahájenie LeaderFEST-u 2012 
sa začalo 30. mája  o 09.00 hodine na Námestí 
Majstra Pavla, kde počas celého dňa prebie-
hal jarmok tradičných remesiel s možnosťou 
ochutnania lokálnych a regionálnych produk-
tov. Nás najviac zaujímali tematické work-
shopy, ktoré boli rozdelené do štyroch blokov:

Workshop A: Komunitne vedený 
miestny rozvoj ako nástroj predvstupovej 
politiky EÚ.

Workshop B: Miestne a regionálne 
produkty a služby a Perspektívy eko-
logického hospodárstva. 

Workshop C: Vidiecky cestovný ruch.
Workshop D: Mládež a miestni oby-

vatelia – aktívne prvky verejno – súkrom-
ného partnerstva. Zameraním workshopu 
boli Projekty mládeže, Dobrovoľnícke služby, 
Participácia a spolupráca na všetkých úrov-
niach. Na tomto workshope vystúpila so svo-
jou prezentáciou pod názvom Miestna akčná 
mládež aj naša manažérka Mgr. Maťašová. 

Prezentácia bola zameraná na predstavenie 
aktivít, ktoré MAS Šafrán vykonávala v spolu-
práci s mládežou a pre mládež.

Počas celého dňa prebiehal na dvoch 
pódiách sprievodný program, kde sa mohli 
prezentovať kultúrne telesá z bližšieho i šir-
šieho okolia MAS LEV.

V záverečný deň stretnutia sa konala 
konferencia pod názvom „Integrovaný prístup 
pre aplikáciu metódy Leader po roku 2013”, 
ktorá bola spojená s ochutnávkou regionál-
nych produktov OZ MAS LEV a MAS Stará 
Čierna voda. 
 Mgr. Jana Tverďáková

asistentka MAS Šafrán

 „Koncert pod hviezdnou oblohou“

Stretnutie Leadrov európskych krajín “LeaderFEST Levoča 2012”
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Dňa 1. mája 2012 MAS Šafrán zor-
ganizovala informačný workshop na tému 
„Štúdia potenciálu územia MAS Šafrán pre 
rozvoj cyklotrás. Spomínaný workshop sa 
konal na obecnom úrade v obci Okružná 
a viedli ho Mgr. Pavol Lackanič, starosta  
obce Okružná, Ing. Jiři Ballarin, starosta 
obce Trnkov a Mgr. Natália Maťašová, 
manažérka MAS Šafrán.

V úvode bola predstavená štúdia cyk-
lotrás, ktorú na objednávku MAS Šafrán vy-
pracoval Martin Balog (R.I.P.), odborník a au-
tor množstva projektov, štúdií a aktivít v oblasti 
turistiky v severnej časti Slánskych vrchov. 

MAS Šafrán sa vo svojej Integrovanej 
stratégii rozvoja územia zaviazala, že bude 
podporovať myšlienku budovania cyklotrás 
na svojom území. Spoločná myšlienka staros-
tov štyroch obcí územia MAS Šafrán vznikla 
na zhromaždení členov v decembri 2011 vo 
Farmer Area v Kapušanoch. 

Začiatkom marca 2012 sa k aktivite
pripojila obec Šarišská Poruba, ktorá sa 
v projekte napojila na plánované trasy. 
V súčasnosti pracovný tím vytvorený zo sta-
rostov zúčastnených obcí pripravuje podklady 
pre projektovú dokumentáciu a ostatné proce-
sy vrátane cenných konzultácií s odborníkmi, 
ktorí majú skúsenosti s danou problematikou. 

Na záver workshopu sme sa všetci vy-
brali do terénu a pozreli sme si plánovú trasu, 
ktorou by mal viesť spomínaný cyklochodník. 
Potom sme sa vydali na túru organizovanú na 
počesť pána Martina Baloga, ktorý rozvinul 
myšlienku budovania cyklotrás na území MAS 
Šafrán.

Vysoká účasť na aktivite nás utvrdila v 
tom, že budovanie cyklotrás má veľký význam 
a prispieva k rozvoju a propagácii územia.

 Mgr. Jana Tverďáková
 asistentka MAS Šafrán

Išlo o obce Trnkov, Okružná, Vyšná Šebastová 
a Lada  a neskôr sa pridala obec Šarišská Po-
ruba. 

Idea cyklotrasy (1. fáza budovania cyk-
lotrás) rieši územie južne od cesty 1. triedy 
Lipníky – Prešov; s tým, že územie severne od 
danej komunikácie by mohla riešiť nasledovná 
2. fáza, na ktorej by sa podieľali ďalšie obce z 
územia MAS.  

Pracovné stretnutia (doteraz ich bolo 
cca 10) sa uskutočňovali vždy v inej obci už 
od konca decembra 2011, pričom sa postupne 
stanovila plánovaná trasa s prepojením na 
existujúcu cyklotrasu Sekčov – Pavlovce pre-
chádzajúcou katastrami Vyšnej Šebastovej a 
Okružnej.

Trasu členovia pracovnej skupiny 
vytyčovali priamo v teréne aj s pracovníkom 
Stavebného úradu, kvôli konzultáciám k 
zákonným postupom pri jej budovaní, a pod. 

V dňoch  23. a 24. augusta 2012  
zástupkyne kancelárie MAS Šafrán, Mgr. 
Natália Maťašová a Ing. Viera Dujakovičová  
prezentovali MAS Šafrán na medzinárod-
nej poľnohospodárskej a potravinárskej 
výstave AGROKOMPLEx Nitra 2012. 

NSRV Prešov zabezpečila pre MAS z 
Prešovského kraja priestor na prezentáciu 
v spoločnej expozícii na výstave. V našom 
informačnom stánku sme poskytli priestor na 
prezentáciu aj našim českým partnerom pro-
jektu spolupráce pod názvom „Od produktov 
k zážitkom“ – MAS Horní Pomoraví a sys-
tému lokálneho značenia „Jeseníky originální 
produkt ®”, ktorého sú regionálnym koordiná-
torom. Spolu s nami v stánku vystavoval 
aj slovenský partner projektu - Občianske 
združenie pre rozvoj regiónu Spiš.

S predsedom MAS Horní Pomoraví 
Ing. Františkom Winterom (na foto vpravo 
dole s Ing. Vierou Dujakovičovou), ktorý je 
zároveň zakladateľom a predsedom Národ-
nej siete MAS Českej republiky sme mali 
príležitosť porozprávať sa o cieľoch hnutia 
Leader v Čechách pre nastavenie budúceho 
plánovacieho obdobia 2015 - 2020, v kto-
rom by určite aj slovenské MAS chceli ďalej 
pokračovať a rozšíriť svoje aktivity pre trvalo 
udržateľný rozvoj území.

Potešila nás hojná účasť sloven-
ských MAS, ktoré sa zúčastnili Ax 2012 a 
tým prispeli k propagácií prístupu LEADER 

a svojich území pre širokú odbornú a laickú 
verejnosť. Okrem kultúrneho programu, 
ochutnávok špecialít a ukážok tradičných 
remesiel a výrobcov v jednotlivých stánkoch 
MAS sme videli napríklad aj premiéru filmu, 
ktorý v rámci projektov spolupráce prip-
ravuje MAS Kras a nové lokálne značky 
Hontu, Podpoľania a Zlatej cesty. 

Živá atmosféra a rozmanitosť 
stánkov miestnych akčných skupín v pa-
vilóne M1 ukázala bohatstvo našej krajiny 
a dúfajme potvrdila zmysluplnosť prístupu 
Leader pre rozvoj vidieckych území na 
Slovensku. 

Mgr. Natália Maťašová
manažérka MAS Šafrán

Štúdia potenciálu územia MAS Šafrán pre rozvoj cyklotrás

AGROKOMPLEx NITRA 2012
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Rozdávať rady je zbytočné. Múdry si poradí sám a hlupák aj tak nepočúvne. (Mark Twain) 
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Proč - OcÚ a vrch Haľagoš - 18.august 2012
Po minuloročnom úspešnom prvom 

ročníku Retrojarmoka, ktorý sa konal v 
Kapušanoch, sme sa tohtoročný Retro-
jarmok rozhodli spojiť s Haľagošskými 
slávnosťami, ale predovšetkým s projek-
tom spolupráce „Od produktov k zážitkom”, 
ktorý MAS Šafrán realizuje spoločne s 
Občianskym združením pre rozvoj regiónu 
Spiš a našimi českými partnermi MAS 
Horní Pomoraví a MAS Šumperský venkov.

Práve vďaka tomuto projektu sme na 
Retrojarmoku mohli privítať českých výrob-
cov s kvalitnými tradičnými výrobkami cer-
tifikovanými v systéme značky „Jeseníky 
originální produkt ®”.Naši vystavovatelia tak 
mali príležitosť vidieť čo so sebou certifikácia 
prináša a mohli tiež porovnať kvalitu vlastnej 
produkcie. 

Prípravy na Retrojarmok sa už tradične 
začali stretnutiami pracovných skupín.

V piatok podvečer (17.8.2012) sa vrch 
Haľagoš začal postupne meniť, dokončovali 
sa posledné úpravy pred veľkým dňom. 
Aj tento rok zabezpečovala stánky každá 
obec pre 32 vystavovateľov, ktorí mali čo 
ukázať, napr. rôzne remeselné výrobky – 
umelecky vyrezávané obrazy, denká, tably, 
bižutériu, zákusky, čipkované obrúsky, ručne 
maľované tričká, košieľky do krstu, med, 
medovinu, sušené bylinkové čaje, vianočné 
stromčeky, veľkonočné dekoračné vajíčka, za-
jace zo sušeného sena, kožušinové výrobky, 
haľagošské gombíky, čipkované obrúsky, 
háčkované čiapky, šály, maľované obrazy 
a ďalšie zaujímavé výrobky. Chystala sa aj 
výstava domácich zvierat - zajacov, holubov, 
pávov, sliepok, husí, ale aj exotického vtáct-
va. S pribúdajúcimi stánkami vrch Haľagoš 
postupne začal meniť svoj vzhľad.

Popri tradičných drevených stánkoch sa tak 
ako aj minulý rok vynímal čečinový stánok 
obce Trnkov, v ktorom sa na Retrojarmoku varil 
slivkový lekvár.  

V sobotu ráno vystavovatelia dozdobili 
svoje stánky a potom sa presunuli na obecný 
úrad Proč, kde sa konal WORKSHOP na tému: 
„Od produktov k zážitkom”, ktorý bol zameraný 
na tému „Regionálne značenie a certifikácia 
lokálnych produktov“ za účasti hostí z partner-
ských MAS, a odborníkov v danej oblasti. Českí 
partneri posunuli tému lokálnych produktov o 
stupeň vyššie, k lokálnym zážitkom. Hostia z 
Mládežníckej organizácie AZIA z Francúzska 
nás zas oboznámili o svojich aktivitách pre 
podporu mladých podnikateľov a mladých ľudí 
na vidieku. Milou vsuvkou v programe bola 
ochutnávka domácich tradičných koláčov a 
kravského syra.

Opäť na vrchu Haľagoš predseda MAS 
Šafrán Milan Kaňuch, oficiálne otvoril Retrojar-
mok 2012. Privítal všetkých účastníkov podu-
jatia, členov MAS Šafrán, zástupcov OZ RRS,

MAS Horní Pomoraví, MAS Šumperský ven-
kov, mladých Francúzov z asociácie AZIA, 
vystavovateľov, účinkujúcich v programe, tech-
nickú podporu - zvukárov, dobrovoľníkov a v 
neposlednom rade aj všetkých návštevníkov. 
Pár slov radosti z podujatia pridali aj Radim 
Sršeň - manažér MAS Šumperský venkov, 
Laurent Béguerie z AZIE a Viera Dujakovičová, 
ktorá stála pri zrode myšlienky Retrojarmoka.

Po oficiálnom otvorení prevzal opraty 
moderovania podujatia vždy šarmantný Vik-
tor Kožlej a vyhlásil súťaž vo varení jedál z 
lokálnych miestnych strukovín. Zapojili sa 4 
trojčlenné družstvá z obcí Čelovce, Šarišská 
Poruba, Šarišská Trstená a Vyšná Šebastová. 
Najlepšiu „fazuľanku” vyberala porota, ktorá 
bola tento rok medzinárodná v zložení českých 
a francúzskych partnerov MAS Šafrán, ktorí sa 
tejto úlohy zhostili veľmi zodpovedne. Víťazom 
gastrosúťaže sa tento rok stalo družstvo z 
Čeloviec. No nielen víťazi, ale aj ostatné 
družstvá boli odmenení darčekmi za účasť. 

Kultúrny program bol veľmi pestrý, 
prišli nám zahrať ľudové i moderné kapely 
z nášho územia, napr. rocková skupina Saba-
ka z Kapušian, The Other Blue z Teriakovec, 
z ľudových skupín to boli Kelemešské furmani, 
Kapušanske richtaroše a mladšiu zostavu 
ľudovej kapely tvorili Šarišske parobci. Z jed-
notlivcov to boli súrodenci Viazankovci, ktorí 
nám zaspievali slovenské, ale aj zahraničné 
piesne. 

Retrojarmok 2012 
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Niet pochýb, že podpora miestnych 
zručností, využívania miestnych zdrojov a 
štartovania výrobcov z územia bola vždy 
kľúčovou pre zámer, prostredníctvom aktivít 
MAS prebudiť rozvoj miestnej ekonomiky. 

S týmto cieľom skrsla i myšlienka 
prvého Retrojarmoka a po jeho úspechu 
viedla k uvažovaniu, ako ďalej systémovo 
podporiť naštartovaný vlak...

MAS Šafrán nadviazala dobré vzťahy 
s MAS Horní Pomoraví, ktorá bola jedným z 
iniciátorov zavedenia systému regionálneho 
značenia (dnes sú regionálni koordinátori 
pre značku “Jeseníky originální produkt ®”), 
ktorých hlavnými podporovateľmi a šíriteľmi 
sa v ČR stali práve miestne akčné skupiny.

Možnosť diskusie, prvotnej inšpirácie 
a poučenia sa z už celkom úspešne za-
vedeného systému, ako aj záujem MAS 
Šumperský venkov a Občianskeho zdru-
ženia pre rozvoj regiónu Spiš pripojiť sa k 
spolupráci, viedli k vypracovaniu projektu 
nadnárodnej spolupráce MAS s názvom “Od 
produktov k zážitkom”, ktorý sme v máji 2011 
predložili na PPA, ako koordinačná MAS.

Projekt nadnárodnej spolupráce 
koordinuje Bc. Monika Žulková. Autorkami 
projektu sú Ing. Viera Dujakovičová a Mgr. 
art. Barbora Kopnická, ktorá má okrem iného 
na starosti aj dizajn webu a propagačných 
materiálov. 

Projekt realizujeme od 1.1.2012 do 
31.12.2012. Na slovenskej strane je jeho 
hlavným cieľom vyhľadanie a zazname-
nanie potenciálu zručností a výrobcov zapo-
jených území, vytvorenie filozofie lokálneho 
značenia vzhľadom na potreby území, jej 
pretavenie do grafickej podoby lokálnej/re-
gionálnej značky, nastavenie pravidiel cer-
tifikácie produktov a pilotné ocertifikovanie 
troch kvalitných výrobkov na každom území. 
Cieľovou skupinou tohto projektu sú fyzické 
a právnické osoby pôsobiace na území MAS 
Šafrán - výrobcovia, remeselníci, poskyto-
vatelia služieb, zruční ľudia z územia, domá-
ci majstri a pod.

Na konferencii „Od produktov k 
zážitkom“ vo Vlkovciach v dňoch 10. – 
12.10.2012 sa uskutoční vzájomná prezen-
tácia výsledkov partnerov. Následne, v 
mesiaci november 2012 prebehne pilotná 
certifikácia lokálnych produktov MAS Šafrán 
a OZ RRS. Zúčastnia sa jej všetci partneri 
projektu a vybraní remeselníci lokálnych 
produktov z nášho územia. 

Ak sa chcete dozvedieť viac, 
neváhajte kliknúť na naše webové sídlo 
www.odproduktovkzazitkom.sk, na kto-
rom nájdete všetko o projekte.

Bc. Monika Žulková
koordinátorka projektu spolupráce

Česká dychovka „Kdo má čas“ z územia 
MAS Šumperský venkov osviežila atmos-
féru Retrojarmoka. Rómska skupina – Gipsy 
Džefovci zo Šarišskej Trstenej prišla okoreniť 
akciu svojou tradičnou rómskou hudbou a tan-
com. Nechýbalo ani divadielko Gašparko pre 
deti, ktoré si tento rok pre ne pripravilo roz-
právku „Kozliatka a vlk“. 

Ale aj starší si mali čo pozrieť. Divadlo 
exTeatro zo Spiša sa nám predviedlo v nád-
herných divadelných kostýmoch a so zaujíma-
vým príbehom o zlatom vajci, ktorý excelentne 
predviedli. 

Vrtuľník a profesionálni hasiči z Prešova 
poskytli návštevníkom nazrieť do týchto 
veľkých mašín, z ktorých mali najväčšiu radosť 
tí najmenší. Pre deti bola tiež pripravená 
tvorivá dielňa pod záštitou pani Križovenskej, 
kde si mohli celú dobu maľovať. Partizán-
ski fešáci z KVH Čapájev v  kostýmoch z 2. 
svetovej vojny sa blysli s dobovými zbraňami, 
z ktorých si mohli návštevníci vyskúšať strieľať 
so slepými nábojmi.

Celý areál Retrojarmoka rozvoniaval 
fazuľankou, slivkovým lekárom, vládla tu radosť 
a dobrá nálada, čo prispelo k neopakovateľnej 
atmosfére podujatia. Preto veríme, že na 
budúci rok sa návštevníci budú môcť opäť tešiť 
na 3. ročník Retrojarmoka, ktorý sa uskutoční 
v niektorej z obcí MAS Šafrán.

Bc. Monika Žulková
koordinátorka projektu spolupráce

Na tohtoročnom Retrojarmoku 2012 
rozdali naše anketárky 200 ankiet, z toho 
vyplnených sa k nám dostalo 143 ankiet. Na 
vypĺňaní ankiet sa podieľali predovšetkým 
vystavovatelia, predajcovia, účinkujúci, ale aj 
návštevníci, ktorí v tento deň zavítali na vrch 
Haľagoš. 

1) V prvej otázke všetci oslovení 
odpovedali, že podujatie Retrojarmok sa 
im páči, z čoho vyplýva, že Retrojarmok sa 
dostáva do povedomia obyvateľov územia.  

2) Až 82 % opýtaných odpovedalo, že 
doma pestujú ovocie a zeleninu. Záporne 
odpovedali prevažne obyvatelia, ktorí po-
chádzali z miest alebo väčší obcí. 

3) Až 96% opýtaných by podporilo kúpou 
lokálne produkty miestnych pestovateľov

a výrobcov. Z toho vyplýva, že je nevyhnutné 
podporovať miestnych pestovateľov a výrob-
cov a tým naštartovať rozvoj tohto územia. 

4) Iba 41% opýtaných by sa odvážilo stať 
sa samozamestnávateľom alebo živnostníkom, 
čo naznačuje, že ľudom na tomto území chýba 
odvaha stať sa samozamestnávateľom alebo 
živnostníkom. 

5) 69% respondentov by bolo ochot-
ných vystavovať alebo predávať svoje výrobky 
na budúcom Retrojarmoku. Veríme, že už  
na ďalšom ročníku Retrojarmoka dostanú 
príležitosť aj noví vystavovatelia, aby tak mohli 
odprezentovať svoje výrobky. 

Mgr. Jana Tverďáková
asistentka MAS Šafrán

Od produktov k zážitkom

Anketa Retrojarmok 2012 - vyhodnotenie
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V obci Bludov nás veľmi srdečne privítal starosta obce 
Pavel Ston a predstavil nám projekty, ktoré vďaka prístupu 

Leader realizovali v obci.

Pravá hraběnka nás sprevádzala na exkurzii v Bludovskom 
zámku. Rekonštrukcia strechy tejto kultúrnej pamiatky 

bola financovaná z programu LEADER ČR.

Na OcÚ Nový Malín, kde je zároveň sídlo MAS Šumperský 
venkov, sme mohli sledovať zasadnutie Výberovej komisie 

MAS a obhajoby predložených projektov.

MAS Šumperský venkov pomohla zrealizovať projekt 
malého domáceho pivovaru Loučná. Pivovar varí skvelé 

svetlé aj tmavé pivo a zásobuje miestny penzión.

Všetkých nás očarila exkurzia v Ruční papírne Velké 
Losiny, ktorá je najstaršou svojho druhu v Európe a 

dodnes vyrába papier tradičnou ručnou metódou.

V obchodíku situovanom priamo v papírne si návštevníci 
môžu kúpiť výrobky. Papier z Veľkých Losín používa pre 
svoje nádherné výtvory aj náš Erik Križovenský z Ateliéru 

TRI Kvapky, Kapušany

Malý amfiteáter v obci Dolní Studénky, slúžiaci na kultúrno-
spoločenské akcie je jedným z projektov podporených 

MAS Šumperský venkov.

Inšpiratívna obec Nový Malín - obecná Provozovna s.r.o. 
zamestnáva 90 ľudí, je tu zberný dvor, obecná vývarovňa, 
klubová miestnosť, spoločenská miestnosť a kancelárie.

V obci Maršíkov sme si prezreli úspešne zrealizovaný 
projekt (MAS Šumperský venkov), v rámci ktorého bol 

čiastočne zrekonštruovaný drevený kostolík.

Listy Šafránu 01/2012Boli sme sa inšpirovať

Stretli sme neobyčajne múdrych a 
šikovných ľudí, ktorí žijú v regióne tak trocha 
podobnom tomu nášmu – či už prírodnými 
podmienkami (horská a podhorská oblasť), 
sťaženými ekonomickými podmienkami 
(vysoké percento nezamestnanosti, a pod.). 

Počas niekoľkých dní sme prebrázdili 
územie krížom-krážom a musím povedať, 
že VIDELI SME TOHO VEĽA! Od práce 
samospráv obcí (Bludov, Dolní Studénky, Nový 
Malín, Loučná nad Desnou) a ich výsledkov, 
cez historicko-kultúrne a technické pamiatky 
(zámok v Bludove, hrad v Brannej, továreň na 
výrobu ručného papiera vo Veľkých Losinách, 
technicky dômyselný systém vodných priehrad 
na hornom toku rieky Desná, drevený kostolík 
v Marešove, a pod.) až k úspešne fungujúcim 
firmám a rodinným firmičkám (rodinný pivovar 
v Loučnej nad Desnou, výroba cukroviniek 
– trubičiek v Brannej, kúpele vo Veľkých 
Losinách, výroba bioproduktov v Starom 
Meste pod Snežníkom a pod.). 

V dňoch od 17. do 21. októbra 2011 som 
sa spolu so siedmimi členmi našej MAS Šafrán 
zúčastnil na viac ako zaujímavom pracovnom 
pobyte  na území s nami spriaznených MAS-
iek u naších západných susedov v ČR (MAS 
Horní Pomoraví a MAS Šumperský venkov). 
Aj po istom časovom odstupe sú moje 
(verím aj naše, t.j. ostatných kolegov) vnemy, 
dojmy, (silne verím) aj inšpirácie stále živé a 
nezmazateľne vrastené do povedomia...

Naši hostitelia sa zhostili svojej úlohy viac 
ako dobre a za necelých päť dní nás zoznámili 
so svojou pestrou paletou nielen potenciálu, 
ale predovšetkým nehmatateľných výsledkov 
a konkrétnych ľudí, ktorí sú „motorom” 
územia; bez rozdielu či sa jedná o starostov, 
podnikateľov, dobrovoľníkov či pracovníkov 
MAS-ky. Čo ma milo prekvapilo, bolo pozitívne 
zistenie, že jednotlivé „chápadlá” MAS siahajú 
do viacerých oblastí; mimo spomínaných aj 
do kultúry, tradícií, pamiatok (aj sakrálnych), 
propagácie územia, turizmu atď.

Všade nás milo privítali a radi sa s nami 
podelili o svoje zážitky, ktoré nikto zaiste 
nemal jednoduché. Napriek tomu sa postupne 
presadili a stali sa neoddeliteľnou súčasťou 
koloritu svojej MAS-ky a svoju činnosť 
rozvíjajú, odvážim sa tvrdiť podľa toho čo sme 
videli, správnym smerom...

Naši hostitelia sú bezo sporu pred nami 
ďaleko; myslím, že nie je tu na mieste zúfať či 
sa dokonca snažiť ich dobehnúť. Dôležité je si 
zobrať príklad, „natankovať” sa inšpiráciou a 
pokúsiť sa v najbližšej budúcnosti naštartovať 
svoju aktivitu s úzkym a predovšetkým citlivým 
prepojením na prírodný, ekonomický a hlavne 
ľudský potenciál, ktorý v sebe máme. Som 
presvedčený, že pre vidiecku krajinu, v ktorej 
žijeme, nejestvuje ani iná možnosť, pokiaľ si 
ju chceme zachovať v tejto podobe zároveň so 
skvalitnením života v nej. 

 Mgr. Pavol Lackanič
predseda Monitorovacieho výboru 

komentáre foto: 
Mgr. Natália Maťašová

TrojMASkovaní šafrani pod Jeseníkmi
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Na každý problém je riešenie a schopní ľudia ho budú hľadať. Dokážte, že ste jedným z tých šikovných. (Donald Trump)



	  

	  	  
	  

	  

	  	  	  

	  	  	  

	  	  
Ing. Radim Sršeň, starosta obce Dolní Studénky a zároveň 
manažér MAS Šumperský venkov nám odprezentoval 

projektové úspechy, ale aj aktivity obyvateľov.

Na území MAS Horní Pomoraví a MAS Šumperský venkov 
nás spoločne večer oficiálne privítali Ing. František Winter, 

Ing. Anička Bartošová a Ing. Radim Sršeň.

Majiteľka výrobne plnených trubičiek premenila svoju 
záľubu v úspešný biznis (dnes zamestnáva 20 ľudí) a môže 

sa pýšiť certifikátom „Jesenníky originálny produkt ®“.

Výrobky dorobené na tejto rodinnej farme tiež patria 
pod certifikované produkty lokálnej značky „Jesenníky 

originálny produkt ®“.

Majiteľ rodinnej farmy chová aj dobytok, napríklad tieto 
prasiatka a mohol by byť inšpiráciou, že farmárčiť sa oplatí 

aj v malom a v malej obci.

V obci Hanušovice sa nachádza sídlo MAS Horní 
Pomoraví, ktoré je úzko prepojené s turistickým centrom, 
kde si okrem informácií môžete zakúpiť aj lokálne výrobky 
certifikované značkou „Jesenníky originálny produkt ®“.

Okrem krátkeho workshopu k pripravovanému projektu 
spolupráce „Od produktov k zážitkom“ sme sa zúčastnili 
prednášky a exkurzie vo firme PRO BIO, ktorá sa zaoberá 

produkciou a balením bio potravín a bio produktov.

Michal Hrdlička, majiteľ gazdovstva - rodinnej farmy v 
obci Brníčko sa špecializuje na výrobu čerstvých syrov 
z nepasterizovaného mlieka, tvarohu a syrov zrejúcich 3 

mesiace na drevených doskách.

Odlišné nastavenie LEADRA v Čechách sme videli v 
meste Zábřeh, kde MAS podporila telefonickú centrálu pre 

potreby zabezpečovanie sociálnych služieb.

Podporená charita poskytuje sociálne služby, má vlastnú 
krajčírsku dielňu, kde poskytuje krajčírske služby a tiež 

poskytuje pracovnú terapiu pre mentálne postihnutých.

Spolu sme vypustili lampión šťastia - prvú lastovičku 
úspešnej spolupráce v rámci nadnárodného projektu o 

regionálnom značení „Od produktov k zážitkom“, 

Nádherné lanové centrum v historickej obci Branná má 
slúžiť na športové vyžitie obyvateľov a návštevníkov. 

Projekt zrealizovali zo zdrojov MAS.

V obci Loučná nás uvítal starosta Ing. Pavel Martínek. 
Nachádza sa tu starý kaštieľ situovaný v prekrásnom 
obecnom parku, obec má kvalitnú infraštruktúru a služby.

Medzi projekty obce Loučná podporené zo zdrojov MAS 
Šumperský venkov patrí aj spoločenská sála s pódiom pre 

kultúrno-spoločenské akcie. Nechýba tu ani minibar.
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Usilovnosť, súcit, pokora, trpezlivosť a odvaha. Päť cností spokojného života. (Anonym)



Do pozadia vývoja inovatívnych metód riadenia rozvoja 
územia v Baskicku nás voviedli Battitta Bolloquy, riaditeľ 

Rady rozvoja Baskicka a Michel Erhancet, poslanec.

Vo vzdelávacom a rozvojovom centre Etcharry nás pred 
panorámou Šafránu oboznámili s históriou a politickou 

logikou miestneho rozvoja v Baskicku.

Na úrovni samosprávy mesta Mauléon a Spoločenstva 
obcí Soule sme mohli porovnať nastavenia miestnych 
spoločenstiev smerom k ekonomickému rozvoju územia.

V Multiservisnom centre v Mauléon nám predstavili 
program pomoci mladým podnikateľom poskytovaným 

centrom ODACE a stretli sme organizácie mladých.

Výhody, ktoré sieť „Vitajte na farme” prináša miestnym 
poľnohospodárom sme videli na farme AGERRIA, kde 

chovajú baskické prasatá a miestne plemeno oviec.

Našej skupine zástupcov samosprávy a podnikateľského sektora sa očividne páčilo aj na farme ESKENIAK, kde nám 
jej majiteľ povedal svoj príbeh premeny farmy, ktorú zdedil na „bio farmu”. Celý proces mu trval 6 rokov a ešte stále je 
čo zlepšovať. V jeho očiach sme však videli skutočnú hrdosť na to, že poskytuje svojim zvieratám (chová dve tradičné 

plemená kráv) dobrý život a že mlieko, smotana a maslo dorábané na mieste majú svoju výnimočnú kvalitu.

Programom podpory poľnohospodárskych aktivít (napr. 
sieť “Vitajte na farme”) nás sprevádzal Benoit Floquet z 

Poľnohospodárskej komory Atlantických Pyrenejí.

Súčasťou aktivít rozvoja územia je nepochybne i turizmus. 
Turistickú politiku Baskických hôr a stratégiu ekoturizmu 
nám na Zámku Libarrenx predstavili zástupcovia 

Turistického pólu Baskických hôr.

Súčasťou programu „Vitajte na farme” je srdečné prijatie 
návštevníka, súčasťou ktorého môže byť aj film o 
tradičných farmárskych postupoch v malej školiacej sále.

Tradičné mäsové výrobky z farmy, ale aj produkty iných 
farmárov sme si mohli kúpiť v obchodíku priamo na farme.

Listy Šafránu 01/2012Boli sme sa inšpirovať

Do širokej škály aktivít ISRÚ MAS 
Šafrán patrí aj opatrenie 3.3 Vzdelávanie 
a informovanie, v ktorom MAS schválila na 
prefinancovanie dva projekty predložené 
neziskovou organizáciou IN MEDIAS RES: 
Leader - Nová forma riadenia územia             
a Leader - Impulz podnikateľského rozvoja 
územia.

Súčasťou programu projektov bolo 
umožniť 8 zástupcom samosprávy a 7 
zástupcom podnikateľského sektora z MAS 
Šafrán návštevu európskeho územia, Baskicka 
vo Francúzsku, ktoré je priekopníkom a 
iniciátorom prístupov spolupráce verejného, 
súkromného, občianskeho a tretieho sektora 
pri riadení trvalo udržateľného rozvoja územia.

Niektoré stretnutia plné podnetov a 
inšpirácií pre ďalšiu prácu v území MAS Šafrán 
dokumentuje táto krátka fotoreportáž. Dúfame, 
že viac o výsledkoch týchto projektov a 
nápadoch pre rozvoj si budete môcť prečítať v 
publikáciách, ktoré v súčasnosti pripravujeme.

Mgr. art. Barbora Kopnická
riaditeľka IN MEDIAS RES, n.o.

Inšpiračná stáž v Baskicku pre našu samosprávu a podnikateľov
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Vedomosti nepoužívané sú vedomosti zneužívané. (Indiánske)



Listy Šafránu 01/2012 Boli sme sa inšpirovať/Projekty spolupráce

Pri nadväzovaní nových kontaktov sa 
vždy snažíme, aby komunikácia pretrvala 
i naďalej. Tento zámer sa vydarí o to viac, 
ak okrem spoznania zaujímavých ľudí a 
výmeny skúseností prinesie aj možnosť ďalšej 
zmysluplnej spolupráce v rámci spoločného 
projektu.

Už v Baskicku sme sa mohli presvedčiť, 
že mladí z Asociácie AZIA tam nezaháľajú a 
aktívne si tvoria a realizujú vlastné projekty, 
ako sa zapojiť do života a získavať nové 
skúsenosti. Po stretnutí s ľuďmi z nášho 
územia v decembri 2011, kde ich upútal najmä 
Viktor Kožlej, mladý poslanec z Čeloviec, 
nenechali nič na náhodu a pripravili stratégiu 
prípravy spoločného projektu výmeny 
skúseností medzi mladými do 30 rokov z 
Francúzska (Údolie Soule, MAS Baskické 
hory) a Slovenska (MAS Šafrán).

Keďže v Šafráne zatiaľ nemáme 
mládežnícke združenie tohto charakteru, 
prvotnú komunikáciu prevzali Ing. Viera 
Dujakovičová a Mgr. art. Barbora Kopnická, 
ktorým sa nakoniec podarilo vyhľadať na 
území mladých ľudí zodpovedajúceho veku 
a s chuťou začať medzinárodnú spoluprácu. 
Z mladých Šafránu sa do prípravy návštevy 
Francúzov u nás zapojil hlavne Mgr. Pavol 
Onofrej, ktorý ich sprevádzal počas celého 
pobytu, organizačne pomohla pobyt 
doriešiť kancelária MAS Šafrán a o prípravu 
zaujímavého programu na území  Tatier sa 
postarali Ing. Ladislav Raček a Ing. Vladimír 
Jenčurák z Občianskeho združenia ProTatry. 
Tlmočenie zabezpečila Mgr. Jana Kuráčová.

Úvodné stretnutie mladých z Francúzska 
a Slovenska sa uskutočnilo od 15. - 19.8.2012. 
Z Baskicka priletela delegácia 4 mladých 
zástupcov Asociácie AZIA: Laurent Béguerie 
a animátorky Maite Irigoyen, Marlène 
Mainhaguiet a Lucile Irigoyen.

Program bol naozaj veľmi bohatý, aby 
4 Baskovia, ktorí prišli na Slovensko prvýkrát 
videli čo najviac z našej prekrásnej krajiny a 
predovšetkým, aby spoznali rôzne pohľady na 
život mladých na Slovensku.

Počas prvých troch dní sa francúzsko-
slovenská skupina stretla s mladými z obcí 
Vernár, Hranovnica, Liptovská Teplička. 
Mladých Baskov prekvapilo, že mladí si 
neplánujú svoju budúcnosť v rodných obciach 
a veľmi sa nezaujímajú o veci verejné a o 
svoj región. Pod snahu odísť sa tu podpisuje 
i problém s rómskymi spoluobčanmi. Téma 
bola počas týchto troch dní často diskutovaná 
a mladí mali možnosť oboznámiť sa s názormi 
oboch strán.

Akčným prekvapením bola diskusia s 
mladými z Divadla RAMAGU, ktorí sa snažia 
aktívne pôsobiť v regióne, dokonca vydávajú 
vlastné Zamagurské noviny. Najsilnejším 
zážitkom pre všetkých účastníkov bola určite 
návšteva Domu na pol ceste vo Veľkom 
Slavkove. Členmi tohto spoločenstva sú 
prevažne mladí Rómovia, ktorí majú za sebou 
ťažké životné skúsenosti. Možnosť žiť v tomto 
spoločenstve s prísnym režimom pre mnohých 
z nich predstavuje poslednú šancu na dôstojný 
život, o čom spievajú aj vo svojich piesňach.

Na území MAS Šafrán sme skupinu 
Baskov zapojili do programu Retrojarmoka: 
prezentovali svoje aktivity na workshope „Od 
produktov k zážitkom”, v stánkoch ich zaujali 
lokálne produkty, ktoré by podľa nich mali byť 
lepšie označené, ako porota súťaže vyberali 
najlepšiu fazuľanku a príjemne ich prekvapil 
program, hlavne folklór a počet návštevníkov 
podujatia. Na návštevu z Baskicka si našli čas 
aj naši starostovia, napríklad: Ing. Jiří Ballarin 
(Trnkov), Mgr. Pavol Lackanič (Okružná), Milan 
Kaňuch (Šarišská Poruba) a Jaroslav Fogaš 
(Šarišská Trstená).

Posledný deň návštevy bola oddychová 
nedeľa, ktorá sa niesla v znamení neformál-
nych rozhovorov a prehliadky Prešova. Názory 
mladých z územia MAS Šafrán zastupovali 
najmä Mgr. Pavol Onofrej, Bc. Viktor Kožlej a 
Mgr. Pavol Lackanič. 

Návšteva mladých Baskov v rámci 
prípravy spoločného projektu bola iste 
inšpiráciou pre obe strany. Baskovia trochu 
spoznali realitu života mladých u nás, ich 
problémy i radosti, priority, náhľady na život 
a postoj k budovaniu svojej budúcnosti vo vi-
dieckych územiach.

Naši mladí zas mali možnosť spoznať 
reálnych mladých ľudí, ktorým záleží na ich 
vlasti a snažia sa rôznymi projektmi zlepšiť 
šance mladých viesť úspešný život na vidieku, 
v súčasnom ekonomickom prostredí, v kra-
jine podobnej tej našej. Jedným z takýchto 
inšpiratívnych projektov je program podpory 
mladých do 30 rokov z územia údolia Soule, 
v rámci ktorého Asociácia AZIA vyzýva
miestnych obyvateľov, aby poskytli bezúročnú 
pôžičku na isté časové obdobie  pre mladých 
z ich územia. Keď sa mladí uchytia, často 
neskôr sami požičiavajú iným. Takto pomáhajú 
od roku 1999, rozdelili 120 000,- Eur a pomohli 
asi 30 mladým.

Organizácia má iba jedného zamest-
nanca, ostatní sa do projektov zapájajú ako 
dobrovoľníci a animátori. AZIA je v rámci 
Európy okrem nás v kontakte s podobnými 
organizáciami Baskov vo Francúzsku a v 
severnom Španielsku. Návšteva u nás je 
príležitosťou pre spoznanie novej krajiny, 
nových ľudí a kultúry a výmenu skúseností o 
živote jednej generácie, v rôznych častiach 
Európskej únie.

Dúfame, že táto spolupráca bude 
pokračovať a prinesie ten správny vietor do 
krídel mladým Šafránu.

Mgr. Pavol Onofrej
Mgr. art Barbora Kopnická

Spolupráca mladých - Baskicko/Slovensko
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Chráňte v sebe poklad, ktorým je láskavosť. Naučte sa darovať bez váhania, strácať bez žiaľu, získavať bez skupánstva. (George Sandová)
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Listy Šafránu 01/2012Z každého rožka troška

Ak máš záujem získať nové skúsenos-
ti, naučiť sa písať projekty a prispieť svojou 
troškou k rozvoju svojej obce alebo územia, 
neváhaj a pridaj sa k nám. 

Sme skupina dobrovoľníkov z obcí MAS 
Šafrán, ktorej cieľom je získať vedomosti v 
oblasti strategického  plánovania, projektového  
manažmentu – prípravy projektov, implemen-
tácie, fundrasingu, sieťovania, dobrovoľníctva, 
tretieho sektora, financovania, marketingu a 
neskôr tieto vedomosti využiť pri písaní  a rea-
lizovaní projektov na našom území. Veľmi radi 
medzi sebou privítame aktívnych mladých, 
ktorým nie je ľahostajný rozvoj územia a veci 
verejné.

Bližšie informácie Vám poskytneme v 
kancelárii MAS Šafrán na tel. č. 051/7997728 
alebo 0914 331 242.

Víťazný tím z Čeloviec v zložení 
Pavol Gdovin, Marek Gdovin a Ján Sala 
sa chcú s vami podeliť o svoj recept, 
ktorý jednoznačne uspel v hodnotení 
medzinárodnej česko – francúzskej 
poroty na tohtoročnom Retrojarmoku. 

Ingrediencie: fazuľa, zemiaky, 
cibuľa, zaúdené domáce bravčové 
koleno, domáca klobása, múka na 
zátrepku, korenie (soľ, čierne korenie, 
vegeta).

Postup: Fazuľu si deň 
vopred namočíme do vody, aby do 
nasledujúceho dňa dostatočne zmäkla. 
Na druhý deň necháme fazuľu povariť 
a pridáme k nej údené bravčové koleno. 

Keď je už fazuľa do polovice 
uvarená, pridáme mrkvu a dochutíme 
koreninami, ale dajme pozor, aby sme 
fazuľanku nepresolili, pretože údené 
koleno je dostatočne slané. 

Potom spravíme zátrepku, t.j. 
popražíme cibuľku do zlatista a potom 
pridáme hladkú múku, ale dajme pozor, 
aby sa zo zátrepky nespravila hustá kaša. 
Keď už máme zátrepku hotovú, vylejeme 
ju do našej fazuľanky a necháme troška 
povariť. 

Na záver vyberieme údené koleno, 
vykostíme ho a pokrájame z neho mäso 
na drobné kocky, ktoré potom vysypeme 
späť do polievky. Môžeme taktiež pridať 
2 ks domácej klobásky. 

Prajeme Vám dobrú chuť☺

Kuchári z Čeloviec 

Víťazný recept Retrojarmoka 2012 - Čelovská fazuľanka

Naplánuj si projekt...
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