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AKTUÁLNE  V MAS

Milí čitatelia,
dostáva sa Vám do rúk tohtoročný 

občasník MAS Šafrán Listy Šafránu. Ako 
„staronový“ predseda MAS Šafrán by 
som sa touto cestou rád prihovoril všet-
kým, ktorým rozvoj územia nie je ľaho-
stajný a  ež v krátkos   zrekapituloval 
činnosť nášho občianskeho združenia 
počas roka 2014. 

Rok 2014 je pre nás významný z via-
cerých dôvodov. Po dlhodobejších pro-
cesoch vyhodnocovania projektov boli 
do konca roka 2013 podpísané všetky 
zmluvy konečných prijímateľov a pre 
mnohých sa v roku 2014 začala fi nálna 
fáza realizácie stavieb. Vo svojich ob-
ciach ste tak mohli zaznamenať čulý 
stavebný ruch, ktorý ešte v tomto čase 
úplne nedoznel. Každá obec, z pôvodne 
zakladajúcich 16-  ch obcí (momentálne 
je v združení 21 obcí) pre svoju obec zís-
kala nemalé fi nančné prostriedky na svoj 
rozvoj. 

Ako predseda a aj ako starosta jednej 
z obcí môžem povedať, že to nebolo vždy 
jednoduché. Chuť do práce a spolupráca 
všetkých zainteresovaných sa však vypla-
 la a dôkazom sú výsledky nášho spoloč-

ného úsilia, ktoré Vám prezentujeme aj 
v tomto vydaní občasníka. 

V tomto roku sme tak  ež začali spo-
ločne pracovať na analy  ckej čas   no-
vého strategického dokumentu na nové 
programovacie obdobie 2014 – 2020, do 
ktorého tvorby budeme prizývať aj širokú 
verejnosť.

Chcem sa poďakovať všetkým, a to 
členom MAS Šafrán, dobrovoľníkom, po-
slancom obecných zastupiteľs  ev a sta-
rostov jednotlivých obcí za ich zodpoved-
ný prístup a obetavú prácu počas celého 
obdobia pre rozvoj nášho územia MAS 
ŠAFRÁN. Obyvateľom žijúcim na území 
MAS prajem, aby zariadenia vybudované 
prostredníctvom MAS ŠAFRÁN im slúžili 
k prospechu, rozvoju a zvyšovaniu regi-
onálnej ekonomiky obce, ale aj celého 
územia MAS. Ďakujem  ež všetkým, ktorí 
svojou prácou v riadiacich orgánoch MAS, 
ako aj pri zakladaní pomohli k úspešnému 
naplneniu stratégie rozvoja územia.

Nášmu združeniu prajem, aby úspeš-
ne ukončilo aktuálne programovacie 
obdobie a kvalitne sa pripravilo na to 
nadchádzajúce. 

S úctou
Miroslav Angelovič, predseda 

MAS Šafrán, starosta obce Teriakovce 

MAS Šafrán oslávila 
svoje piate narodeniny

» Dňa 16.09.2014 uplynulo päť rokov od založenia Partnerstva MAS Šafrán naj-
vyšším orgánom - Zhromaždením členov. Partnerstvo Šafrán získalo štatút MAS 
26.05.2010. Podľa stanov občianskeho združenia trvá volebné obdobie orgánov MAS 
5 rokov. Z uvedeného dôvodu prebehli dňa 17.09.2014 voľby do všetkých orgánov 
MAS (Výkonný výbor, Dozorná rada a Kontrolný a monitorovací výbor). «
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 neverejný

Obec Okružná Mgr. Pavol Lackanič verejný

Obec Tulčík Ing. Janka Šoltésová verejný

Adriana Birošová Adriana Birošová neverejný

Športové a záujmové združenie Trnkov Emília Ballarinová neverejný

DHZ Kapušany Miroslav Jakša neverejný

Aktuálne zloženie Dozornej rady MAS Šafrán

Názov člena MAS Zástupca Sektor

Ing. Anna Antolová Ing. Anna Antolová/predseda DR neverejný

Obec Ruská Nová Ves Tibor Kollár/podpredseda DR verejný

Keľemešske furmaňi Ing. Milan Marchevský neverejný

Aktuálne zloženie Monitorovacieho a kontrolného výboru MAS Šafrán

Názov člena MAS Zástupca Sektor

Obec Šarišská Poruba Milan Kaňuch/predseda MaKV verejný

Združenie športov Vyšná Šebastová PaedDr. Jozef Taiš neverejný

Mgr. Viera Lešková Mgr. Viera Lešková neverejný

Obec Demjata Vladislav Bašista verejný

Mgr. Alena Kaščáková Mgr. Alena Kaščáková neverejný

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 čle-
nom združenia písomnou formou. Prihlášku za člena MAS Šafrán nájdete na našom 
webe: www.massafran.sk, v čas   O nás – Členstvo v MAS Šafrán. Vyplnenú prihlášku 
nám môžete priniesť osobne alebo zaslať poštou na adresu: Šarišská Trstená 42, 
082 14 Pušovce alebo e-mailom na adresu kancelaria.massafran@gmail.com. 
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AKTUÁLNE  V MAS

Bilancujeme úspešné projekty, hodno  me 
ich dopady na život v obciach, porovná-
vame vtedajší stav územia so súčasným. 
Neobraciame sa však len do minulos  , ale 
pripravujeme sa aj na nasledujúce obdo-
bie – programové obdobie 2014 – 2020. 

Krátko po začiatku roku 2014 sme začali 
s prípravou harmonogramu a úloh týka-

júcich sa zostavovania novej rozvojovej 
stratégie. V prvých mesiacoch sa nám po-
darilo zozbierať informácie o aktuálnom 
stave našich samospráv prostredníctvom 
detailneho dotazníka a strategických do-
kumentov na úrovní obcí. 

Pre defi novanie potrieb a vízie územia 
na ďalšie roky sme zvolili par  cipa  vny 
spôsob plánovania, tzn. každý metodic-
ký krok realizujeme v rámci facilitovanej 
diskusie v pracovnej skupine. Tú tvoria 
starostovia členských obcí, podnikate-
lia, poľnohospodári i ak  vní jednotlivci. 
Doposiaľ máme nadefi novanú víziu roz-

voja územia MAS Šafrán, SWOT analýzy 
v jednotlivých oblas  ach života na vidie-
ku, iden  fi kované problémy v týchto ob-
las  ach, ale aj ich príčiny. 

V najbližšom období nás čaká vytvore-
nie cieľov a v súlade s výzvou Ministerstva 

pôdohospodárstva SR na predkladanie 
rozvojových stratégií aj konkrétne fi nanč-
ne podporované ak  vity, harmonogram 
ich plnenia i rozpočet. 

Finálna verzia rozvojovej stratégie bude 
širokej verejnos   predstavená pred jej za-
slaním na Ministerstvo pôdohspodárstva 
SR, kde bude hodnotená odbornou komi-
siou. Ak by ste mali záujem pripojiť sa do 
naštartovaného procesu par  cipa  vneho 
plánovania a vyjadriť svoje názory k spô-
sobu rozvoja nášho územia kontaktujte 
nás (kancelaria.massafran@gmail.com).

Veríme, že spôsob prípravy a náš zod-
povedný prístup k nej sú zárukou kvalit-

ného dokumentu pre zlepšenie života na 
vidieku, pre podporu vidieckych poľno-
hospodárskych a podnikateľských ak  vít 
a pre zlepšenie kvality vybavenia našich 
obcí. 

kolek  v spracovateľov 

Začali sme s prípravou novej rozvojovej 
stratégie územia MAS ŠAFRÁN 

» Programové obdobie 2007-2013 je za nami, v rámci napĺňania cieľov Integrova-
nej stratégie rozvoja územia (ISRU) realizujeme posledné ak  vity a pomaly uzatvára-
me to, čo sme si v roku 2009 naplánovali. «

V priebehu mesiaca marec sa konali pra-
covné stretnu  a obecných zastupiteľs  ev 
MAS Šafrán, ktorých cieľom  bolo informo-
vať prítomných poslancov o stave imple-
mentácie ISRÚ „Chránime spolu poklady 
Šafránu” v rámci PRV SR 2007 – 2013 a  ež 
boli informovaní o postupoch pri zostavo-
vaní ISRÚ MAS Šafrán na roky 2014 – 2020. 
Celkovo sa uskutočnilo 7 takýchto pracov-

ných stretnu   a to v týchto obciach: Proč 
(Čelovce, Pušovce, Proč), Šarišská Poruba 
(Okružná, Trnkov, Šarišská Poruba), Ľubo  -
ce (Vyšná Šebastová, Kapušany, Ľubo  ce), 
Ruská Nová Ves (Zlatá Baňa, Teriakovce, 
Ruská Nová Ves), Lada (Lipníky, Nemcovce, 
Lada), Tulčík (Demjata, Fulianka, Tulčík) 
a Chmeľovec (Šarišská Trstená, Podhorany, 
Chmeľovec). 

Na území Šafránu prebehli miešané pracovné 
stretnutia poslancov obecných zastupiteľstiev
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IMPLEMENTÁCIA ISRÚ V OBRAZOCH

Priebeh realizácie výstavby projektu.

Obec Chmeľovec realizovala v rámci opatrenia 3.4.1 Základné služby 
pre vidiecke obyvateľstvo projekt: Požiarna zbrojnica pri obecnom úra-
de v obci Chmeľovec. Oprávnené výdavky na projekt: 19 161,36 eur.

Obec Lada realizovala v rámci opatrenia 3.4.2 Obnova a rozvoj 
obcí projekt Chodník a odstavná plocha pre autobusy v obci 

Lada. Oprávnené výdavky na projekt: 19 192,77 eur.

Obec Chmeľovec realizovala v rámci opatrenia 3.4.2 Obnova 
a rozvoj obcí projekt: Chmeľovec - výstavba chodníka.

Oprávnené výdavky na projekt: 17 590,00 eur.

Nemcovce - rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu 
a klubu mládeže. Oprávnené výdavky na projekt: 37 772,97 eur.

Lada Lada

Chmeľovec
Chmeľovec

ChmeľovecChmeľovec

Nemcovce
Nemcovce

Výstavba požiarnej zbrojnice pri OcÚ.

Finálny pohľad na chodník

Priebeh realizácie projektu.
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IMPLEMENTÁCIA ISRÚ V OBRAZOCH

Počas realizácie výstavby verejného priestranstva.

Obec Okružná realizovala v rámci opatrenia 3.4.2 Obnova 
a rozvoj obcí projekt: Úprava verejných priestrans  ev v obci 

Okružná. Oprávnené výdavky na projekt: 9 593,26 eur.

Priebeh realizácie výstavby Domu smútku.

Obec Okružná realizovala v rámci opatrenia 3.4.1 Základné služby 
pre vidiecke obyvateľstvo projekt: Okružná - Dom poslednej 

rozlúčky. Oprávnené výdavky na projekt: 98 996,16 eur.

Realizácia výstavby miestnej komunikácie.

Obec Trnkov realizovala v rámci opatrenia 3.4.2 Obnova a rozvoj 
obcí projekt: Výstavba MK k mul  funkčnému ihrisku v obci Trnkov.

Oprávnené výdavky na projekt: 17 879,85 eur.

Počas realizácie rekonštrukcie kultúrneho domu.

Obec Trnkov realizovala v rámci opatrenia 3.4.1 Základné služby 
pre vidiecke obyvateľstvo projekt: Rekonštrukcia - Kultúrny dom 

Trnkov. Oprávnené výdavky na projekt: 10 008,99  eur.

Okružná Okružná

OkružnáOkružná

Trnkov Trnkov

Trnkov Trnkov
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IMPLEMENTÁCIA ISRÚ V OBRAZOCH

Stav pred realizáciou projektu Obec Proč realizovala v rámci opatrenia 3.4.2 Obnova a rozvoj 
obcí projekt: Chodníky a odvodnenie v obci Proč.
Oprávnené výdavky na projekt: 20 490,00  eur.

Obec Kapušany realizovala v rámci opatrenia 3.4.1 Základné 
služby pre vidiecke obyvateľstvo projekt: Parkový amfi teáter  - 

Spevnené plochy. Oprávnené výdavky na projekt: 19 408,21  eur.

Obec Kapušany realizovala v rámci opatrenia 3.4.1 Základné 
služby pre vidiecke obyvateľstvo projekt: Parkový amfi teáter - SO 

04 Ozvučenie. Oprávnené výdavky na projekt: 19 919,62 eur.

Počas realizácie rekonštrukcie a modernizácie ihriska 
v Kapušanoch

Rekonštrukcia a modernizácia ihriska v obci Kapušany
Oprávnené výdavky na projekt: 9 987,25 eur.

Priebeh realizácie výstavby 
mul  funkčného ihriska

Obec Proč realizovala v rámci opatrenia 
3.4.1 Základné služby pre vidiecke 

obyvateľstvo projekt: Športové 
a relaxačné centrum Proč. Oprávnené 

výdavky na projekt: 79 335,79 eur.

Pohľad na zrealizované detské ihrisko, 
ktoré je súčasťou Športového 

a relaxačného centra Proč

Proč

Proč

Proč

Proč

Proč

Kapušany

Kapušany

Kapušany

Kapušany
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IMPLEMENTÁCIA ISRÚ V OBRAZOCH

Pohľad na stav priestranstva centrálnej 
čas   obce

Obec Šarišská Trstená realizovala v rámci 
opatrenia 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí 

projekt:Šarišská Trstená -  Parková 
úprava centrálnej čas   obce. Oprávnené 

výdavky na projekt: 42 799,61 eur.

Po realizácii projektu

Šarišská Trstená Šarišská Trstená

Šarišská Trstená

Počas realizácie výstavby projektu.

Obec Šarišská Poruba realizovala v rámci opatrenia 3.4.2 
Obnova a rozvoj obcí projekt: Verejné priestranstvo v obci 

Šarišská Poruba. Oprávnené výdavky na projekt: 21 269,81 eur.

Pred realizáciou

Šarišská Poruba

 Rekonštrukcia verejného osvetlenia 
Šarišská Poruba. Oprávnené výdavky 

na projekt: 11 827,79  eur.

Šarišská Poruba

Po realizácii projektu

Šarišská Poruba

Šarišská Poruba

Šarišská Poruba

Realizácia vonkajšieho osvetlenia Realizácia vonkajšieho osvetlenia Mul  funkčné ihrisko v Obci Šarišská 
Trstená - SO 02 Vonkajšie osvetlenie.

Oprávnené výdavky na projekt: 
7 391,90   eur.

Šarišská Trstená

Šarišská Trstená

Šarišská Trstená
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IMPLEMENTÁCIA ISRÚ V OBRAZOCH

Počas realizácie opravy mosta Obec Podhorany realizovala v rámci opatrenia 3.4.2 Obnova a rozvoj 
obcí projekt: Oprava mosta na miestnej komunikácii cez Dlhý potok 

v obci Podhorany. Oprávnené výdavky na projekt: 18 226,97 eur.

Stav pred rekonštrukciou KD.

Obec Pušovce realizovala v rámci opatrenia 3.4.1 Základné služby pre 
vidiecke obyvateľstvo projekt: Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci 

Pušovce - I. etapa. Oprávnené výdavky na projekt: 58 472,53 eur.

Počas realizácie výstavby verejného priestranstva. Obec Lipníky realizovala v rámci opatrenia 3.4.2 Obnova a rozvoj 
obcí projekt: Výstavba verejného priestranstva v obci Lipníky.

Oprávnené výdavky na projekt: 21 525,00 eur.

Realizácia opravy miestnej komunikácie Obec Podhorany realizovala v rámci 
opatrenia 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí 
projekt: Podhorany – oprava miestnej 
komunikácie „K Boľave‟. Oprávnené 
výdavky na projekt: 18 482,40 eur.

Podhorany

Podhorany

Lipníky
Lipníky

Pušovce

Pušovce

Podhorany

Realizácia opravy miestnej komunikácie

Podhorany Podhorany
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IMPLEMENTÁCIA ISRÚ V OBRAZOCH

Počas realizácie výstavby cyklotrasy.

Obec Vyšná Šebastová realizovala v rámci opatrenia 3.4.2 
Obnova a rozvoj obcí projekt: Šafránska cyklotrasa Vyšná 
Šebastová. Oprávnené výdavky na projekt: 20 663,47 eur.

Vyšná Šebastová Vyšná Šebastová

Počas realizácie projektu. Obec Teriakovce realizovala v rámci opatrenia 3.4.1 Základné 
služby pre vidiecke obyvateľstvo projekt: Polyfunkčné zariadenie 

Teriakovce. Oprávnené výdavky na projekt: 29 464,81 eur.

Teriakovce Teriakovce

Počas realizácie projektu.

Úprava existujúceho objektu školy za účelom vytvorenia 
univerzálnej spoločenskej sály Čelovce.

Oprávnené výdavky na projekt: 41 724,79 eur.

Čelovce
Čelovce

Združenie pre rozvoj regiónu, n.o. realizuje  v rámci opatrenia 
3.3 Informovanie a vzdelávanie projekt: Prístup LEADER pomáha 

v regióne MAS Šafrán. Oprávnené výdavky na projekt: 15 000,00  eur.

Informačná kampaň v rámci projektu  Prístup LEADER pomáha 
v regióne MAS Šafrán v obci Lipníky.
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ÚZEMIE MAS – PODUJATIA

Chlapci zo Srbska, Macedónska, Bosny 
a Čiernej Hory sa predstavili aj na západe 
Slovenska, kde odohrali zápasy s Gabčíko-
vom a Slovanom Bra  slava B a vyhrali 3:2.

U nás sme videli skvelý futbal, plný 
krásnych momentov a gólov. 

Na prvom mieste sa umiestnili hráči 
MFK Slovan Giraltovce, na druhom mies-

te bol výber Balkán 23 a tre  e miesto 
patrilo domácim. Počas prestávok sme 
súťažili s malými futbalovými fanúšikmi 
o darčeky a šiltovky zn.Messi. 

Pre veľkých bola lákadlom určite tom-
bola s 50 cenami. Hlavná cena boli 2 líst-
ky na zápas minuloročného víťaza Ligy 
majstrov, mužstvo Bayern Mníchov. Tú si 

odniesol šťastlivec Róbert Giňovský, náš 
bývalý brankár.

Keďže nám počasie prialo, bola to prí-
jemná sobota pre celé rodiny, ktoré si pri-
šli vychutnať dobrý futbal, zabíjačkové 
špeciality a studené pivečko. Už teraz sa 
tešíme na budúci ročník. 

Adriana Birošová, foto Ladislav Lukáč

Bohatá tombola a skvelý 
futbal ŠAFRÁN CUP 2014

» Prvý ročník medzinárodného futbalového turnaja sa konal na futbalovom ihris-
ku v sobotu 5.7.2014 v dedinke Pušovce. Názov dostal podľa MAS Šafrán – miest-
nej akčnej skupiny, ktorá združuje okolité obce a pomáha rozvoju vidieka v oblas-
 ach kultúry, športu a infraštruktúry. Turnaja sa zúčastnili mužstvá MFK Slovan 

Giraltovce, Futura Humenné, miestny klub FK Rozvoj Pušovce a výber futbalistov 
do 23 rokov z Balkánu. «
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ČO JE NOVÉ NA ÚZEMÍ MAS

Zelená škola je výchovno-vzdelávací 
program určený pre materské, základ-
né a stredné školy, ktoré chcú zmeniť 
seba a svoje okolie. Cieľom programu 
je podpora školských komunít, v ktorých 
si ich členovia vyskúšajú čaro i nástra-
hy spolupráce. Žiaci s pomocou učiteľov 
a rodičov riešia reálne potreby svojej 
školy a okolia, čím pomáhajú k pozi  vnej 
zmene. 

Hlavným cieľom programu Zelená škola 
je pomôcť školám nájsť cestu zmeny, kto-

rá povedie k zdravšej, „zelenšej“ a ak  v-
nejšej škole i spoločnos  .
» Čo školu čaká? Čo musí splniť a čo jej 
program prinesie? 

Proces Zelenej školy je zameraný na 
ľudí, nie na úlohy. Zahŕňa celú školu spolu 
s členmi miestnej komunity a ak  vuje ich 
par  cipáciu - spoluúčasť na rozhodovaní 
a riešení vybraných problémov. Podporuje 
 movú prácu a pomáha vytvárať spoločnú 

víziu školy, ktorá rešpektuje a prak  cky 
chráni životné prostredie.

Žiaci spolu s dospelými sú súčasťou 
pracovného  mu - kolégia. Analyzujú sú-
časnú situáciu na škole v 6 oblas  ach 
(voda, odpad, energia, doprava a ovzdu-
šie, zelené obstarávanie, zeleň a ochrana 
prírody) a následne navrhujú zlepšenia, 
ktoré sa snažia pri zapojení celej školskej 
komunity zrealizovať. 

Lenka Smetanková, 
konzultantka programu

„Škola by mala vytvárať priestor, 
kde si mladí ľudia spoločne s učiteľ-
mi a rodičmi rozvíjajú prostredníc-
tvom zážitku tvorivé a kri  cké mys-
lenie a realizujú inšpira  vne riešenia 
environmentálnych a spoločenských 
výziev. Žiaci by mali byť spolutvorca-
mi hodnôt a ak  vít na škole. Pretože 
pokiaľ dokážeme zmeniť školu, doká-
žeme zmeniť aj svet okolo seba.

Priateľské vzťahy so žiakmi, pozi-
 vna zmena myslenia a správania, 

zmysluplne využitý čas, nadšenie 
a op  mizmus. To všetko sa spája so 
školami, ktoré sú súčasťou najväč-
šieho vzdelávacieho ekoprogramu 
na svete, programu Zelená škola.

Sme presvedčení, že sa o proble-
ma  ke životného prostredia nestačí 
len učiť, ale že je zároveň nevyhnutné 
zmeniť naše konanie. Školy mo  vu-
jeme k realizácii dlhodobých, prak-
 ckých a vzdelávacích ak  vít, ktoré 

majú reálny pozi  vny dopad na život-
né prostredie školy a jej okolia“. 

(Zdroj: www.zelenaskola.sk)

Bude na území MAS Šafrán prvá 
Zelená škola?

» ZŠ s MŠ v Kapušanoch sa začiat-
kom tohto školského roka zapojila do 
programu Zelená škola a počas obdobia 
dvoch cer  fi kačných rokov sa bude usi-
lovať o získanie vlajky a cer  fi kátu Zele-
nej školy. «

Dňa 31.5.2014 bola slávnostne otvorená Šafránska cyklotrasa 
vo Vyšnej Šebastovej.

Dňa 7. júna 2014 sa konalo slávnostné otvorenie mul  funkčného 
ihriska v obci Lada. Nechýbal kultúrny program a turnaj vo futbale.
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Účastníci fašiangového sprievodu v obci Olšavica dňa 15.2.2014. Tradičné obliekanie „tlustého Janka“ pred zača  m fašiangového 
sprievodu v Olšavici

Vystúpenie FS Kapľička na kultúrnom poduja   „Odhaľme naše 
klenoty na otvorenej scéne“ v Levoči dňa 11.6.2014.

Vystúpenie MSS Kapušanske richtaroše na kultúrnom poduja   
„Odhaľme naše klenoty na otvorenej scéne“ 

v Levoči dňa 11.6.2014.

Vystúpenie OZ Šebeš na kultúrnom poduja   „Odhaľme naše 
klenoty na otvorenej scéne“ v Levoči dňa 11.6.2014.

Dňa 16.9.2014 sa zástupcovia MAS Šafrán zúčastnili 
ak  vneho workshopu remesiel pre študentov 

„Urob si vlastnými rukami“ v Levoči.

Uchovávanie ľudových tradícií v podaní olšavickej mládeže.
Počas realizácie projektu prebehlo viacero pracovných stretnu  , 

kde sme konzultovali a pripravovali spoločné ak  vity.
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Poduja  e sa konalo v športovom areáli 
obce Vyšná Šebastová, ktorá pomohla 
s organizačným zabezpečením a s dob-
rovoľníkmi. Tohto roku vystavovalo na 
Retrojurmaku rekordný počet vystavova-
teľov a remeselníkov (38) z územia MAS. 
Možnosť prezentovať svoje výrobky a svo-
ju obec využili aj šikovné ruky z nových 
členských obcí (Fulianka, Tulčík, Ľubo  ce, 
a Zlatá Baňa). V areáli bolo umiestnených 
28 výstavných stánkov, počnúc s Infor-
mačným stánkom MAS Šafrán, kde náv-
števníci poduja  a mohli získať informácie 
a propagačné materiály o našej MAS ako 
aj o partnerskej MAS LEV. 

V rámci projektu naša partnerská MAS-
ka zabezpečila niekoľko vystavovateľov 
aj z ich územia. Cieľom poduja  a bolo 
ponúknuť priestor na prezentáciu pro-
duktov, remeselnej výroby všetkým záu-
jemcom, ktorí sa venujú výrobe či už pro-
fesionálne, alebo v rámci svojho voľného 
času. Poduja  e oživili sprievodné ak  vity 
a to ryžovanie zlata, výstava veteránov, 

futbalový zápas sta-
rostov a miestnych 
„old boys“, de   sa 
mohli povoziť na 
poníkoch a na kon-
ských vozoch. To 
však nebolo všetko, pre tých najmenších 
zabezpečila obec Vyšná Šebastová na čele 
so starostom Stanislavom Švábym diva-
delné predstavenie Fíha Tralala. 

Počas poduja  a prebiehala súťaž vo va-
rení tradičnej kapustovej polievky, do kto-
rej sa zapojilo šesť  mov: domáci Šebeš, 
Natvej, Vagaš, Kuchároše, MAS LEV a  m 
národnej siete rozvoja vidieka PO. Poliev-
ky rozvoniavali naďaleko, po ukončení 
súťaže sa rozdali návštevníkom poduja  a.

Neľahkej úlohy vyhodno  ť tú „naj“ po-
lievku sa zhos  la porota pozostávajúca 
zo zástupcov MAS Bachureň, MAS OZRRS 
zo Spiša, predsedu MAS, a náhodných 
oslovených. Výhru si odniesla partnerská 
MAS LEV, ktorá si do  mu priviedla posilu 
z českej MAS.

 Celé poduja  e sa nieslo v tradičnom 
duchu, o skvelú atmosféru sa zaslúži-
li folklórne súbory a spevácke skupiny 
z územia MAS Šafrán, ktoré nás svoj-
im umením roztancovali a rozospievali. 
Tradíciu svojho regiónu prezentovali: 
FS Kapľička z Tulčíka, Kapušanske rich-
taroše z Kapušian, Keľemešske furmaňi 
z Ľubo  c, OZ Šebeš z Vyšnej Šebastovej, 
Karpaťanin Junior so sídlom v Kapuša-
noch, Ľešnikovo dzivečky z Podhradika, 
Nemcovianka z Nemcoviec a Šofránkovci 
z Vyšnej Šebastovej.

Realizačný  m MAS Šafrán ďakuje všet-
kým, ktorí sa pričinili o hladký priebeh 
poduja  a, všetkým dobrovoľníkom, orga-
nizátorom, partnerom, vystupujúcim 
a vystavovateľom. 

Retrojurmak 2014    
– Vyšná Šebastová

» Dňa 16.08.2014 sa vo Vyšnej Šebastovej v rámci projektu 
národnej spolupráce „Po stopách klenotov LEVa a Šafránu„ 
konal Retrojurmak 2014. Tejto ak  vite predchádzala niekoľ-
komesačná príprava celého realizačného  mu MAS Šafrán. «
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Jednalo sa o netradičné turis-
 cké náučno-spoznávacie 

poduja  e, ktorého cieľom 
bolo spoznávanie pre ve-
rejnosť pomerne nezná-
mych prírodných krás 
a objektov ľudovej slo-
vesnos   (poves   – Povesť 
o Starom Kereštveji, príbe-
hy o Mohylkách, skamene-
ných zbojníkov..., prírodné liečiteľ-
stvo, atď.) v najsevernejšej čas   Slanských 
vrchov v katastri obce Okružná.

Nadšenci a priaznivci turis  ky sa stretli 
v kultúrnom dome v Okružnej v počte cca 
50 účastníkov. Čakala nás trasa dlhá zhru-
ba 11,8 km s prevýšením medzi (425 – 804 
m n.m.). Po prezentácii spomínaného pro-
jektu spolupráce a podrobných inštruk-
ciách týkajúcich sa trasy, sa osadenstvo 
vybralo poľnou cestou smerom k susednej 
obci Podhradík (nie je členom MAS), od-
kiaľ je turis  cky vhodnejší prístup k ťažis-
kovým miestam trasy. Poduja  e odborne 
zastrešoval Mgr. Pavol Lackanič.

Po ceste sme sa zastavili, občerstvili 
a dozvedeli informácie o liečivom pra-
meni „Studničky“; ku ktorému sa 
chodievali do 60. rokov minulého 
storočia liečiť ľudia zo širokého oko-
lia. Liečili sa tu kožné a očné choroby. 
Bol načrtnutý celý priebeh liečebné-
ho úkonu, tak ako ho popísali pri vý-
skume najstarší obyvatelia Okružnej.
Ďalšou zástavkou bol výhľad na 

miesto, kde sa podľa poves   nachá-
dzala Stará Okružná (starý názov 

Starý Kereštvej), obec ktorá 
sa pre roztopašný život svo-
jich obyvateľov prepadla. Na 
mieste bola prerozprávaná 
povesť, spolu s viacerými va-
riáciami a správami z novšej 
doby. Povesť bola v období 
po 2. svetovej vojne zbás-
nená v rusínskom jazyku 
(pravdepodobne miestnym 
gréckokatolíckym kňazom) 
a uverejnená v Gréckokatolíc-
kom kalendári. 

Bezprostredne za obcou 
Podhradík, v juhozápadnej 

čas   katastra Okružnej 
sa nachádza Prírodná 

rezervácia Dubová 
hora, ktorá bola 
s rozlohou 61,3 
ha vyhlásená s 5. 
stupňom ochra-

ny. Ide o prirodzený ekosystém 
tvorený porastmi duba žltkas-

tého, borovice a brezy, v bylinnom 
poschodí tam ras  e čučoriedka a vres. 
Flóra je vhodne skombinovaná kameňmi 
sopečného pôvodu (drobné lávové polia 
a jarky). Cez rezerváciu nás vrátane es-
te  ckého zážitku previedol vrstevnicový 
turis  cký chodník označený zelenou far-
bou.

Po prejdení PR Dubová hora nás čaka-
lo prvé stanovište tzv. Skalnej cesty Mo-
hylky. Išlo o skalný komplex 
Džad, tvorený dvoma domi-
nantným skalnými bralami; 
jedným pod a druhým nad 
turis  ckým chodníkom (tu 
sa nachádza krásne skalné 
okno). Pri troche fantázie 
a odmyslení vegetácie si ich 
možno predstaviť ako ska-
menených skalných strážcov, 
ktorí strážia južnú stranu Du-
bovej hory a údolie potoka 
Šebastovka. Pomenovanie 
džad je z poľského a rusínskeho jazyka 
a pôvodne znamená dedo, starý otec (ne-
skôr v šarišskom nárečí tajomný, osamelý 
starý muž, žobrák). To nasvedčuje jeho 
starý pôvod, nakoľko u starých Slovanov 

existovalo božstvo viažuce 
sa ku kultu predkov, s po-
menovaním Dedo.

Druhým a posledným 
zastavením Skalnej cesty 
Mohylky boli samotné 
Mohylky. Ide o prírodné 
skalné pohrebisko na dru-
hom najvyššom bode ka-
tastra obce Okružná (cca 
804 m n.m.), ktoré veľmi 
nápadne pripomína prv-
ky ľudskou rukou vytvo-
rené praveké megali  cké 
stavby v západnej Európe 
a na britských ostrovoch. 
Možno aj preto na interne-
tových stránkach laických 
bádateľov a turistov nájsť 
zmienku o Mohylkách ako 
o „šarišskom Stonehenge“. 
Podľa iných predstáv ide 

o skamenených zbojníkov, či keltské poh-
rebisko. Aj keď nebol na tomto mieste 
vykonaných archeologický prieskum, cel-
kom jasne vidno na jednotlivých skalách 
otvory vytvorené ľudskou rukou (zrejme 
aj guľkami zo strelných zbraní, na konci 
2. svetovej vojny boli blízko par  zánske 
bunkre), ktoré ako vieme v období pra-
veku slúžili na ukladanie obe  n (obilniny, 
med, mäso, zvieracia a ľudská krv). V is-
tých pohnutých obdobiach pravekých 
dejín boli miesta náboženských rituálov 

situované na vysokých a neprístupných 
miestach. Každopádne vďaka charakte-
ris  ckej podobe tohto miesta je pomeno-
vanie Mohylky dodnes živé u obyvateľov 
Okružnej ako najvyšší bod katastra i celej 
chotárnej čas  .

Po absolvovaní náučných stanovíšť sme 
sa pod Mohylkami pri ohníku zastavili na 
opekačku, z ktorej nás čoskoro vyhnalo 
silnejúce mrholenie. Preto sme zišli do 
Okružnej a od  aľ do susedného Trnkova, 
kde sme poduja  e spoločenským popo-
ludním zavŕšili rozprávaním ďalších po-
ves   z území obidvoch MAS. 

Mgr. Pavol Lackanič

Turistický sprievod 
na Mohylky 

» Sobota 20. septembra 2014 bola jed-
ným z posledných letných dní podľa solár-
neho kalendára, i keď vzhľad a predovšet-
kým premeny počasia tomu až tak verne 
nenasvedčovali. V tento deň sa uskutočni-
la jedna z významných ak  vít spoločného 
projektu spolupráce „Po stopách klenotov 
LEVa a Šafránu“ medzi MAS Šafrán a MAS 
LEV, a to na území MAS Šafrán v katastri 
členskej obce Okružná. «
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MAS Šafrán ak  vne prezentuje svoju činnosť a príklady dobrej 
praxe na stretnu  ach verejno-súkromných partners  ev. 

Foto zo Zhromaždenia členov VSP MAS Horná Topľa 
v bardejovskom okrese.

SAŽP a NSRV Žilina organizovali dňa 12.06.2014 študijnú cestu 
v obci Kapušany, členskej obci MAS Šafrán s cieľom prezentovať 

obec a projekty, ktoré boli podporené v rámci PRV SR 2007 - 2013 
(Parkový amfi teáter, Rekonštrukcia a modernizácia ihriska).

Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka v Prešove 
organizuje pravidelné stretnu  a miestnych akčných skupín 

Prešovského kraja.

Dňa 11.4.2014 sa viacerí členovia MAS Šafrán zúčastnili výstavy 
Agrotravel Kielce, ktorá bola zameraná na vidiecky turizmus, 

regionálne produkty, ľudovú kultúru a remeslá.

Členovia Výkonného výboru MAS Šafrán na jednom  zo svojich 
pracovných zasadaní.

Kancelária MAS Šafrán počas roka pravidelne organizuje v rámci 
svojej činnos   informačné stretnu  a starostov.

Pracovno - informačné stretnu  e zástupcov MAS Šafrán , MAS 
Vršatec a OZ RRS konané dňa 18.2.2014 v obci Žakovce.

Dňa 19.2.2014 sa konal Okrúhly stôl na tému „Rozvoj vidieckeho 
cestovného ruchu v Slanských vrchoch“ na Sigorde.
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Známy umelec knižnej väzby a bonsajo-
vých misiek - Erik Križovenský z Kapu-
šian, kožušník - Stanislav Šimčík z obce 
Vyšná Šebastová, z Pušoviec to bola pani 
Eva Gdovinová, ktorá nám predstavi-
la výrobky z prírodných komponentov, 
s umeleckým rezbárstvom zaujal pán 
Leško tak  ež z Kapušian. Všetci zúčast-
není získali cer  fi kát lokálneho produk-
tu či služby, ktorý im môže pomôcť, pri 
splnení podmienok stanovených  MAS 
Šafrán, postúpiť do II. kola, t.j. získať 
oprávnenie používať lokálnu značku „Od 
nás pre nás“.
» Aké sú to podmienky pre vstup do II. 
kola – právo používať lokálnu značku?
1. LEGÁLNE PODNIKANIE - dokladá sa živ-
nostenským listom alebo iným relevant-
ným dokladom (Osvedčenie SHR a iné).

2. OBHLIADKA NA MIESTE – obhliadka 
miesta podnikania cer  fi kačnou komi-
siou, kde sa overuje splnenie podmie-
nok, ktoré žiadateľ deklaroval v čestných 
vyhláseniach v rámci 1. Fázy Cer  fi kácie 
produktu.
3. FORMA MARKETINGOVEJ ČINNOSTI 
A SPÔSOB BALENIA – ďalším krokom je 
hodnotenie formy marke  ngovej činnos-
  žiadateľa a spôsob konečného balenia 

výrobku spotrebiteľovi (správne umiest-
nenie lokálnej značky, dodržiavanie zá-
sad šetrného zaobchádzania s prírodou, 
Zdroj: Príručka pre používanie značky, 
2012). Po úspešnom absolvovaní II. fázy 
využívania značenia lokálnych produk-
tov pod názvom Charta Od nás pre nás, 
získava žiadateľ plnohodnotné členstvo 
v Charte a právo používať lokálnu značku 

po dobu 3 rokov (Zdroj: Príručka 
pre používanie značky, 2012). Pre 
ostatných výrobcov/ remeselníkov 
lokálnych produktov, ktorí sa ne-
zúčastnili, resp. nepodali Žiadosť 
o cer  fi káciu produktu/služby v I. 
fáze, tak majú teraz jedinečnú mož-

nosť to napraviť a požiadať tak najneskôr 
do 31.1.2015. Podmienky potrebné pre 
vstup do I. kola – Cer  fi kácia produktu 
nájdete na web portáli: 
www.odproduktovkzazitkom.sk.

» Čo je vlastne cieľom cer  fi kácie lokál-
nej značky „OD NÁS PRE NÁS?
- vytvoriť súbor produktov, ktoré sú na 
území typické,
- využiť miestne zdroje,
- zvýšiť ekonomický rast,
- podporiť tvorbu pracovných miest,
- vyhľadávať cer  fi kované výrobky spot-

rebiteľmi.

Prihlášky do I. a II. fázy doručte osobne
alebo zasielajte na našu e-mailovú adresu:
kancelaria.massafran@gmail.com
najneskôr do 31.1.2015.
Prihlášky nájdete na našej web stránke:
www.odproduktovkzazitkom.sk. 

Po krátkom predstaví prítomných, vystúpi-
la so svojou prezentáciou Mgr. Alena Ka-
ščáková z Národnej siete rozvoja vidieka 
pre Prešovský kraj a tá oboznámila prítom-
ných s Programom rozvoja vidieka na roky 
2014 – 2020 a  ež v krátkos   predstavila 
NSRV pre Prešovský kraj. Mgr. Lenka Sme-
tanková, externá supervízorka v procese 
tvorby ISRÚ pre MAS Šafrán informovala 
o stretnu  ach, ktoré sa už konali a pred-
stavila víziu pre oblasť poľnohospodárstvo, 
ktorú prítomní mali možnosť pripomienko-
vať. Terézia Zborovjanová z Poľnohospo-
dárskeho družstva Kapušany v krátkos   
predstavila činnosť družstva a informovala 
o úspešných projektoch z PRV SR na roky 

2007 – 2013. Za štátnu ochranu prírody vy-
stúpil Ing. Anton Šebej, ktorý predstavil 
vstupné informácie pre užívateľov pôdy 
z hľadiska ochrany prírody. Prítomní účast-
níci seminára sa ak  vne zapájali do disku-
sie, aby sa dozvedeli viac o možnos  ach 
čerpania fi nančných prostriedkov z PRV SR 
na roky 2014 – 2020. 

Mgr. Jana Tverďáková

AKTIVITY A ČINNOSTI MAS

C
H

A
R TAVÝZVA!!!

Prihláška do I. a II. kola získania certifi kátu v rámci 
Charty lokálnej značky: „OD NÁS PRE NÁS”

» Už sú tomu dva roky, čo sa naši pia   remeselníci z územia MAS Šafrán zúčastnili 
Pilotnej cer  fi kácie lokálnych produktov, ktorá, okrem iného, bola hlavným cieľom 
projektu nadnárodnej spolupráce – Od produktov k zážitkom. «

LOKÁLNA ZNAČKA

Informačný seminár 
„Spájame aktérov 

rozvoja vidieka“
» Dňa 26.06.2014 sa v Kultúrnom dome 
v Kapušanoch konal informačný seminár – 
Spájame aktérov rozvoja vidieka. Na úvod 
vystúpila Mgr. Natália Maťašová, manažér-
ka MAS Šafrán, ktorá privítala prítomných 
účastníkov seminára a v krátkos   predsta-
vila MAS Šafrán, predovšetkým implemen-
táciu ISRÚ MAS Šafrán „Chránime spolu po-
klady Šafránu“.  «
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V rámci prebiehajúceho veľtrhu prebie-
halo niekoľko, z nášho pohľadu pre nás 
úspešných, sprievodných súťaží, ktoré sa 
týkali krás, pamä  hodnos   a ľudí na úze-
mí MAS (Najkrajšia fotografi a z územia 
MAS/VSP) a súťaž o najkrajšiu expozičnú 
scénu prezentačných stánkov prítomných 
MAS. V rámci prvej súťaže naša MAS zís-
kala najvyššie hodnotenie (1. miesto) 
v dvoch kategóriách a  ež jedno druhé 
miesto. V súťaži o najkrajšiu expozíciu 
prezentačných stánkov sme po hodnotení 
získali prvenstvo.

Posledný deň k nám hneď zrána dora-
zila skupina obyvateľov z územia spolu 
so speváckou skupinou Kapušanske rich-
taroše, ktorí svojim spevom prezentova-
li našu MAS. Ľudia z našich obcí si mohli 
naživo vychutnať atmosféru, obraz, 
vône a chute produktov a ich tvorcov 
z celého Slovenska. Aj takýmto spôso-

bom je možné dať vedieť o sebe, ľuďoch 
a reáliách, ktoré máme na našom území 
a s hrdosťou oboznámiť ľudí z iných re-

giónov o tom ako si tu žijeme a ako chce-
me žiť. 

Mgr. Pavol Lackanič

AKTIVITY A ČINNOSTI MAS

„Agrokomplex 
2014“

» V dňoch 21. – 23.augusta 2014 sme 
sa plná osádka (Mgr. Pavol Lackanič, 
Miroslav Angelovič, Mgr. Natália Ma-
ťašová a Mgr. Janka Tverďáková) z MAS 
Šafrán zúčastnili 41. ročníka poduja  a 
„Agromplex 2014“ v Nitre, na ktorom 
sme prezentovali a dôstojne zastupo-
vali naše združenie MAS Šafrán v pre-
zentačnom stánku spolu s kolegami zo 
susedných MAS z územia Prešovského 
kraja. Náš stánok bol lokalizovaný vo 
výstavnej hale M1. «

Najkrajšia fotografi a z územia MAS Šafrán

1. miesto v kategórii „Naša príroda“, 
autor: Mgr. Lucia Beňová, Šarišská Poruba

1. miesto v kategórii „Naše tradície“, 
autor: Mgr. Peter Germuška, Kapušany

2. miesto v kategórii „Naše naj“, 
autor: Mgr. Peter Germuška, Kapušany
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ĽUDIA Z ÚZEMIA

S majiteľom pálenice sme sa stretli na nie-
koľkých pracovných stretnu  ach, určených 
na prípravu nového strategického doku-
mentu, na ktorých ak  vne prezentoval 
svoje skúsenos  , plány a nápady do bu-
dúcna. Sme veľmi radi, že na našom úze-
mí sú ľudia, ktorí sa odhodlajú podnikať 
v spracovateľskom priemysle, preto sme sa 
rozhodli, že Vám túto pálenicu predstaví-
me. Ktovie, možno to poslúži ako inšpirácia 
pre tých, ktorí rozmýšľajú o zača   malého 
podnikania alebo pre tých, ktorí majú na 
záhradách prebytky ovocia . Vznik pále-
nice sa datuje od roku 2010, kedy majiteľ 
pán Vladimír Lazorík spus  l prevádzku 
pestovateľskej pálenice.

» N.M.: Kedy ste dostali nápad podni-
kať v tejto oblas  ?
V.L.: S touto myšlienkou som sa zaoberal 10 
rokov dozadu, postupne som začal budovať 
prevádzku. Inšpiráciou pre mňa boli dobre 
fungujúce pálenice a muštárne v Čechách. 
Tam v každej tretej obci funguje prevádzka, 
ktorá dokáže spracovať ovocie z blízkeho 
okolia. Tu v blízkos   nič také nebolo, preto 
som v tom videl určitý potenciál.
» N.M.: Je to odvetvie, ktoré Vás uživí 
alebo je to druh doplnkovej činnos  ?
V.L.: V tomto prípade sa jedná o sezónnu 
činnosť (cca na 4 mesiace), ktorá dokáže 
uživiť počas tejto sezóny. Sezóna začína 
v auguste čerešňami, no najviac práce 
máme v decembri a januári, kedy sa des-
 luje ostatné ovocie.
» N.M.: Začať podnikať určite nie je 
jednoduché, aké to bolo vo Vašom prí-
pade?
V.L.: Určite to jednoduché nebolo, bol to 
náročný proces počnúc vybavovaním po-
volení po majetkovoprávne vysporiadanie 
budov a majetku. Ďalej to pokračovalo vy-
sokými inves  ciami do technológie a pre-
vádzky, pretože tento druh výroby musí spĺ-
ňať prísne normy. Bez inej činnos  , z ktorej 
som mal príjem by sa to určite nepodarilo.
» N.M.: Môžete nám v stručnos   popí-
sať proces des  lácie?
V.L.: V súčasnos   to funguje nasledovne: 
Klient – pestovateľ si svoje nazberané 
ovocie zomelie a uloží do uzatvárateľných 
sudov, v ktorých sa ovocie vykvasí. Potom 

sudy dovezie do pálenice. Obsluha páleni-
ce zmeria cukornatosť produktu, či už je 
kvas dostatočne vykvasený. Ak áno, tak 
sa vývevou(čerpadlom) vy  ahne zo suda 
a naplní sa kotol. Týmto je zmes priprave-
ná na vypálenie – des  lácie. Des  luje sa 
podľa presného technologického postu-
pu. Ideálne množstvo kvasu je 300 litrov, 
taká je celková kapacita kotla. Takýto ob-
jem zaručuje klientovi, že dostane des  lát 
výlučne zo svojho ovocia. Ak niekto prine-
sie menej zmesi, potom je potrebné spojiť 
viacerých, aby sa naplnil objem kotla. Po-
tom sa des  lát rozpočíta podľa toho, kto 
koľko zmesi priniesol. 
» N.M.: Aké sú Vaše plány do budúcna?
V.L.: V budúcnos   chcem rozšíriť pre-
vádzku o výrobu muštov a o komplet-
né spracovanie ovocia z blízkeho okolia. 
Plánujem rozšíriť ponuku služieb tak, aby 
klient – pestovateľ nemusel pripravovať 
a kvasiť ovocie doma, ale doviezol by iba 

ovocie a ďalší proces po fi nálny produkt 
by zabezpečila pálenica. Uvedomujeme 
si, že nie každý má potrebné materiálne 
zabezpečenie doma. Ak sa výroba rozbeh-
ne,  ež plánujeme zvoz ovocia od pesto-
vateľa. 
» N.M.: Vyprodukovaný alkohol aj pre-
dávate?
V.L.: Nie, zákonom je to zakázané, alkohol 
vyrobený v pestovateľskej pálenici nie je 
určený na priamy predaj. Pálenica po-
skytuje služby pestovateľom, zaoberá sa 
des  láciou. Klien   pla  a za vytečený liter 
des  látu podľa aktuálneho sadzobníka. 
Bližšie informácie a kontakty získate na 
webovom sídle alebo nás kontaktujte e-
-mailom na komesfruct@azet.sk.

Prajeme Vám veľa trpezlivos   pri reali-
zovaní Vašich plánov a každý rok bohatú 
úrodu ovocia. 

Natália Maťašová

Bola raz jedna 
pálenica

» Pri objavovaní potenciálu nášho roz-
rastajúceho sa územia sme natrafi li na 
zaujímavú prevádzku Pálenice, ktorá sa 
nachádza v členskej obci MAS Šafrán – vo 
Fulianke. « 



19

ZAUJÍMAVOSTI Z ÚZEMIA

Pôvodne stála na inom mieste, konkrétne 
na školskom pozemku neďaleko bývalej 
rímskokatolíckej školy, ktorá tu jestvovala 
do roku 1948. Počas 1. a 2. svetovej vojny 
obyvatelia zvonicu rozobrali a zvon tajne 
zakopali, aby nemohol poslúžiť na výrobu 
munície. Po zoštátnení školy z ideologic-
kých príčin nebolo vhodné jej vtedajšie 
umiestnenie, preto miestni občania Juraj 
Daňo, Juraj Baláž a Ondrej Dreveňák sa 
rozhodli a následne aj na vlastné náklady 

zrealizovali premiestnenie zvonice na vo-
zoch na nové miesto, na pozemok Juraja 
Daňa pri miestnom potôčiku (pri natoňi) 

v blízkos   vtedy ešte stojaceho sipanca 
(vedľa súčasnej autobusovej zastávky).

V minulos   bolo zaužívané na nej zvoniť 
(dzvoňic) trikrát za deň – skoro ráno pri vý-
chode slnka (na pacere), na poludnie a ve-
čer pri západe slnka. V súčasnos   sa využíva 
výhradne na zvonenie pri úmr   obyvateľov, 
bez ohľadu na jeho vierovyznanie (väčšia 
časť obyvateľov sú evanjelici), pričom sa 
zvoní o 7:00 a 11:30 hod. V súčasnos   sa 
jej obsluhovaniu venuje rodina pani Zuzany 
Daňovej (nevesty) Juraja Daňa, ktorý zvoni-
cu premiestnil na svoj pozemok.

Dôkazom dobrého a inšpira  vneho 
medziľudského nažívania veriacich obi-
dvoch cirkví je pekný a úc  vý zvyk zvoniť 
súčasne; v prípade že zomrie evanjelik 
– začína zvoniť zvon na miestnom eva-
njelickom kostole a čoskoro sa k nemu 
pridáva zvuk zvona zo zvonice; naopak ak 
zomrie katolík – začína sa zvoniť na zvoni-
ci a pridáva sa k nemu zvon z kostola.

Zvonica je jednopodlažnou sakrálnou 
stavbou drevenej konštrukcie o pôdoryse 
3x3 m a výške 6 m, s plechovou strechou, 
pôvodne na vrchole s cyrilo - metodej-
ským dvojkrížom. Konštrukcia je osadená 
na základe z kamenného muriva.

V súčasnej dobe si stavba žiada rekon-
štrukciu a jej premiestnenie zo súkromného 
pozemku na iné vhodnejšie miesto v obci, 
kde by prezentovala materiálnu zručnosť 
našich predkov v minulos   a stály duchovný 
rozmer. Takto by sa stala objektom obzvlášť 
vhodným návštevy obce (formou krátkej 
prezentácie jej príbehu – Popisky a fotogra-
fi cké panely na jej stenách, príp. audivizuál-
ne doplnenie atmosféry (zvonenie) a viditeľ-
ným prvkom lokálnej hrdos   obyvateľov 
obce ako aj územia MAS Šafrán. 

Mgr. Pavol Lackanič

Neznáme poklady z nášho územia, 
o ktorých možno neviete

Príbeh jednej zvonice...

» V malebnej obci Šarišská Poruba (Vagaš), ktorá sa rozkladá pod Slanskými vrchmi, mož-
no ešte dnes vidieť historický artefakt hodný našej pozornos  . Je ním stará rímskokatolícka 
zvonica, postavená takmer celá z dreva, ktorá napriek svojmu veku dodnes slúži obyvate-
ľom obce. Bola postavená z dôvodu, že v obci žijúci rímskokatolíci nemali kostol. Hlas zvona 
ich vítal do života, nového dňa, hlásil poludnie a podvečer, odprevádzal na poslednej ceste, 
či chránil pred hromom, krupobi  m a epidémiami. Napriek tomu, že jej vek nevedno zis  ť 
(...“bula tu od ňepameci...“), je na nej zvon z roku 1885. « 
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Spolufinancované EÚ

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka:

Európa investujúca do vidieckych oblastí

VYHODNOTENIE SÚŤAŽÍ

1 2

3

4

5

6

7 8 9 10 12

11

VÝSLEDKY
 fotografi ckej súťaže

ZAOSTRENÉ 
NA ŠAFRÁN

1 22222 4

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže

1. miesto: Monika Kováčiková, Šarišská Trstená

1.
 m

ie
st

o:
 F

ili
p 

O
no

fr
ej

, T
rn

ko
v

2. m
iesto: Alexandra Stankovičová, Kapušany

3.
 m

ie
st

o:
 L

uk
áš

 G
ab

čo
, Š

ar
išs

ká
 P

or
ub

a

2.
 m

ie
st

o:
 A

nd
re

a 
Še

vč
ov

ič
ov

á,
 O

kr
už

ná

3. miesto: 
Andrea Kažimírová, 

Podhorany


