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» Členom občianského združenia MAS Šafrán môže sa 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 čas   O nás – Členstvo v MAS Šafrán. Vyplne-
nú prihlášku nám môžete priniesť osobne alebo zaslať poštou na adresu: Šarišská 
Trstená 42, 082 14 Pušovce. «

AKTUÁLNE  V MAS

Miestna akčná skupina Šafrán imple-
mentuje Integrovanú stratégiu rozvo-
ja územia „Chránime spolu poklady 
Šafránu“ v programovacom období 
2007 – 2013 od júna 2010. Odvtedy 
ubehlo päť rokov, počas ktorých sme 
spoločne odviedli kus dobrej práce, 
od zrodu nápadov projektov, cez ich 
realizáciu až po ich úspešné ukonče-
nie. Naučili sme sa spolupracovať, 
spoločne fungovať ako komunita 
a na takto pripravenej pôde chceme 
pokračovať v rozvoji nášho územia aj 
v nadchádzajúcom programovacom 
období. Počas tohto obdobia sme 
podporili a implementovali spolu 50 
projektov, ktoré sa nachádzajú v člen-
ských obciach MAS Šafrán, sú využí-
vané a slúžia potrebám svojich obča-
nov. Treba však povedať, že činnosť 
miestnej akčnej skupiny sa netýka iba 
realizácie projektov samospráv. Im-
plementovali sme aj tzv. „mäkké pro-
jekty“, projekty spolupráce, ktoré boli 
zamerané na naše tradície, pamiatky, 
kultúru a vzdelávanie. Územie tvorí-
me všetci, ktorí na ňom žijeme. Sme 
zaň spoločne zodpovední, za to ako 
to tu vyzerá a ako to tu funguje. Do 
budúcna chceme pokračovať v našej 
činnos  , hľadať riešenia spoločných 
problémov, napredovať v rozvíjaní 
nášho regiónu a spájať ľudí. To všet-
ko bez ľudí, ktorým záleží na mieste, 
kde žijú nepôjde. Budeme radi, ak sa 
stanete súčasťou našej veľkej rodiny 
- nášho združenia, ktorého členom sa 
môžete stať aj vy.

Mgr. Natália Maťašová, 
manažérka MAS Šafrán

Do ak  vít MAS Šafrán sa môžu zapájať členovia ako aj nečlenovia MAS. 

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 Tulčík Ing. Janka Šoltésová verejný
Obec Šarišská Trstená Jaroslav Fogaš verejný
Športové a záujmové združenie Trnkov Emília Ballarinová neziskový
DHZ Kapušany Miroslav Jakša neziskový
Adriana Birošová Adriana Birošová občiansky

Aktuálne zloženie Dozornej rady MAS Šafrán

Názov člena MAS Zástupca Sektor
Obec Ruská Nová Ves Tibor Kollár verejný
Občianske združenie Keľemešske furmaňi Ing. Milan Marchevský neziskový
Ing. Anna Antolová Ing. Anna Antolová/predseda občiansky

Aktuálne zloženie Monitorovacieho a kontrolného výboru MAS Šafrán

Názov člena MAS Zástupca Sektor
Obec Šarišská Poruba Milan Kaňuch/predseda verejný
Obec Demjata Ing. Vladislav Bašista verejný
Združenie športov Vyšná Šebastová PaedDr. Jozef Taiš neziskový
Mgr. Alena Kaščáková Mgr. Alena Kaščáková občiansky
Obyvateľka obce Trnkov Mgr. Viera Lešková občiansky

Aktivity 
programovacieho 
obdobia 2007 – 2013 
sa na území MAS 
Šafrán úspešne 
ukončili

Ste aktívni a záleží Vám na rozvoji svojho 
regiónu? Staňte sa členom MAS Šafrán

V súčasnos   má MAS 50 členov, z toho 22 
členov verejného sektora (Čelovce, 
Chmeľov, Chmeľovec, Demjata, Fulianka, 
Kapušany, Lada, Lipníky, Ľubo  ce, 
Nemcovce, Okružná, Podhorany, Proč, 
Pušovce, Ruská Nová Ves, Šarišská Poru-
ba, Šarišská Trstená, Teriakovce, Trnkov, 
Tulčík, Vyšná Šebastová a Zlatá Baňa), 4 
členov súkromného sektora (ORIM – ECO 
s.r.o., Marián Čajka – SHR, KOaLA plus, 
s.r.o., Igor Kuzemka - IGMA) 7 členov ne-
ziskového sektora (DHZ Kapušany, Špor-
tové a záujmové združenie Trnkov, KAPY 

SPORT, TJ ROZVOJ Pušovce, Združenie na 
podporu FS Kapušančan, Združenie špor-
tov Vyšná Šebastová a Občianske združe-
nie „Folklórny súbor Keľemešske furmaňi) 
a 17 členov občianského sektora (Erika 
Telesnická, Lucia Lešková, Bc. Veronika 
Vargová, Mgr. Natália Maťašová, Gabriel 
Hirkala, Viktor Kožlej, Adriana Birošová, 
Mgr. Jana Tverďáková, Slavko Čengeri, Ró-
bert Považan, Mgr. Denisa Považanová, 
Mgr. Alena Kaščáková, Pavol Lukáč, Ing. 
Anna Antolová, Jozef Plančár, Mgr. Pavol 
Lackanič, Mgr. Michal Šoltés). 

Mul  fi nkčné ihrisko 
v Trnkove

Amfi teáter v Kapušanoch
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AKTUÁLNE  V MAS

Je tomu viac než rok, kedy sme začali uva-
žovať nad tým, aké bude – alebo aké by 
malo byť ďalšie smerovanie rozvoja nášho 
územia, aká je jeho dnešná podoba a ako 
ho vidíme znova o niekoľko rokov nové-
ho programového obdobia. Zhodno  li 
sme, v čom je územie 22 obcí výnimočné, 
v čom je konkurencieschopné, čo ponúka 
svojim obyvateľom i návštevníkom. Bilan-
covali sme  ež, čo nám tu chýba, čo ne-
robíme dobre, ktoré procesy nefungujú 
i aké máme konkurenčné výhody. 

Na základe takejto refl exie sme si na-
defi novali rozvojové východiská týkajúce 
sa predovšetkým zlepšovania ekonomic-
kého rozvoja územia, ktoré však musí byť 
v súlade s princípmi ochrany životného 
prostredia a trvaloudržateľného rozvoja 
vidieckeho priestoru. 

Našim cieľom i záväzkom je zamerať v na-
sledujúcom období našu pozornosť a podpo-

ru na oblasť konkurencieschopnos   poľno-
hospodárstva, potravinárstva a lesníctva, ale 
aj na ďalšie odvetvia miestnej ekonomiky. Úsi-
lím nášho partnerstva, ktoré tvoré tvoria sa-
mosprávy, súkromný i občiansky sektor bude 
vytvoriť nové a udržateľné pracovné miesta, 
podporiť vidiecky cestovný ruch prostredníc-
tvom zlepšovania vybavenos   a atrak  vnos   
obcí, ale aj prostredníctvom rozvoja služieb. 

Pracovná skupina partnestva MAS 
Šafrán sa tak viac ako rok pripravovala na 

zostavenie svojho základného rozvojového 
dokumentu – „Stratégie miestneho rozvo-
ja vedeného komunitou“. V tomto období 
stojíme pred fi nálnou fázou, tzn. na zákla-
de predpísanej štruktúry, ktorú pripravuje 
Pôdohospodárska platobná agentúra, vy-
tvoríme záväzný programový dokument. 

S ním sa následne budeme uchádzať o fi -
nančnú podporu na realizáciu naplánovaných 
ak  vít a naplnenie stanovených cieľov. 

Pozn. 
Návrh stratégie miestneho rozvoja vede-
ného komunitou (ďalej len Stratégia CLLD) 
miestnej akčnej skupiny Šafrán bude v naj-
bližších mesiacoch predstavený všetkým 
obyvateľom MAS Šafrán prostredníctvom 
verejných stretnu   a kancelárie. 

Stratégia miestneho rozvoja vedeného 
komunitou (ďalej len Stratégia CLLD) 

miestnej akčnej skupiny Šafrán

Len málo obcí na Slovensku vzniklo nie 
v doline, ale na vrchu respek  ve úpä  . 
Takúto exponovanú polohu má aj obec 
Chmeľov (400 m n. m.). Rozpres  era sa 
na úpä   Zadnej hory nad sedlom Čepcov 
v Beskydskom predhorí. 

Najstaršia písomná zmienka o dedine 
pochádza z r. 1212, kedy donačnou lis  nou 
kráľ Ondrej II. obdaril územnými majetka-
mi a výsadnými právami mníchov božo-
hrobcov – križiakov. 

Obec Chmeľov patrí k najstarším obciam 
na východnom Slovensku. Má bohatú his-
tóriu a vzácne kultúrne pamiatky. Od 14. 
storočia patrila obec Chmeľov šľach  com 
Abovcom z Drienova. V rokoch 1459-1460 
tu bratríci vybudovali pevnosť, ktorú ne-
skôr za výkupné zbúrali. V Chmeľove bol 
románsky kostol. Okolo r. 1300 bol postave-
ný go  cký kostol, ktorý po prestavbách stojí 
dodnes. Bol zasvätený sv. Krížu. Kostol slúži 

veriacim miestneho Evanjelického a. v. cir-
kevného zboru Chmeľov. 

V obci sa nachádza ešte gréckokatolíc-
ky kostol Povýšenia sv. Kríža. Bol vybudo-
vaný v 30. rokoch 20. storočia. Slúži ve-
riacim gréckokatolíckej a rímskokatolíc-
kej cirkvi. Súčasťou obce Chmeľov je aj 
miestna časť Podhrabina, ktorou preteká 
potok Hrabinka. Obec Chmeľov má v súčas-
nos   984 obyvateľov. V obci je základná 
škola 1. a 2. stupeň, materská škola, zdra-
votné stredisko, pošta, predajňa potravín 

COOP Jednota, súkromné predajne, drevo-
výroba, pivovar a rôzne iné podnikateľské 
subjekty. Ak  vnu činnosť vyvíja Dobrovoľný 
hasičský zbor Chmeľov, futbalový športový 
klub, klub dôchodcov a urbárske spoločen-
stvo.  Obec je od 28. mája 2015 súčasťou o. 
z. Šafrán. 

OBEC Chmeľov
Iden  fi kačné údaje:
Štatutárny zástupca:   JUDr. Juraj Gáll
Sídlo:              Obecný úrad Chmeľov 89
e-mail:             obec.chmelov@stonline.sk
Webové sídlo:        www.obecchmelov.sk
Tel./fax.:            051/748 15 55
Počet obyvateľov:     984
Rozloha v km2:       1142 ha
Hustota obyvateľstva:  86,16 obyv./km²

PREDSTAVUJEME NOVÚ OBEC ÚZEMIA MAS

Gréckokatolícky kostol 
Povýšenia sv. Kríža

Evanjelický kostol v Chmeľove

Budova obecného úradu v Chmeľove
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IMPLEMENTÁCIA ISRÚ V OBRAZOCH

Výstavba domu smútku v obci Vyšná Šebastová. Oprávnené 
výdavky na projekt: 50 489,34 eur.Vyšná Šebastová

Priebeh výstavby domu smútku vo Vyšnej Šebastovej.

Nemcovce

Pohľad na priestranstvo pred zača  m výstavby chodníkov 
a odvodnenia v obci Proč

Proč Proč

Nemcovce

NemcovceRealizácia výstavby

Obec Nemcovce realizovala v rámci 
opatrenia  3.4.2 Obnova a rozvoj 

obcí projekt: Rekonštrukcia verejného 
priestranstva pred nákupným strediskom, 
ktorý bol podporený sumou 16 610,21 eur.

Priebeh realizácie rekonštrukcie 
verejného priestranstva pred nákupným 

strediskom v Nemcovciach

Obec Proč realizovala v rámci opatrenia 3.4.2 Obnova a rozvoj 
obcí projekt: Chodníky a odvodnenie v obci Proč. Oprávnené 

výdavky na projekt: 88 998,65 eur.

Priebeh realizácie dostavby Kultúrneho domu 
v Šarišskej Trstenej. 

Obec Šarišská Trstená realizovala projekt: Dostavba  - Budova 
OcÚ a Kultúrny dom Šarišská Trstená s oprávnenými výdavkami 

vo výške 35 920,17 eur.

Šarišská Trstená
Šarišská Trstená

Vyšná Šebastová
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IMPLEMENTÁCIA ISRÚ V OBRAZOCH

Vzhľadom k novým skutočnos  am, ktoré 
vyplývajú z doposiaľ dostupných doku-
mentov a zmenám, ktoré nové programo-

vacie obdobie prináša je potrebné organi-
zovať ak  vity „ušité na mieru“ novým 
podmienkam a vzdelávať potenciálnych 
žiadateľov a prijímateľov o nenávratný fi -
nančný príspevok. V rámci Integrovaného 
regionálneho operačného programu 
(IROP) vznikne na území MAS Šafrán mož-
nosť podpory pre podnikateľov aj v ne-
poľnohospodárskej činnos  , preto MAS 
analyzuje potreby územia a priebežne zis-
ťuje záujem zo strany potenciálnych žia-
dateľov, ich zámery do budúcna a pod. 
Jednou z možnos   pre čerpanie fi nanč-
ných prostriedkov je založenie obecnej 
fi rmy. Informačný seminár na túto tému 

viedol PhDr. Vladimír Ledecký, starosta 
obce Spišský Hrhov, ktorý prítomným pre-
zentoval dlhoročnú činnosť obecnej fi r-
my, skúsenos  , pozi  va a problémy, ktoré 
sú s tým spojené. Veríme, že tento semi-
nár priniesol inšpiráciu a mo  váciu 
k tomu, aby sme aj my na našom území 
vedeli využiť svoj potenciál a intenzívne 
hľadali možnos   zvyšovania počtu pra-
covných príležitos   pre našich znevýhod-
nených občanov a tým prispeli k zlepše-
niu životných podmienok. 

Mgr. Natália Maťašová

Lipníky

Športová a relaxačná zóna v obci 
Lipníky. Oprávnené výdavky 
na projekt: 75 638,98 eur.

Lipníky

Lipníky

Pohľad na priestranstvo pred zača  m 
realizácie výstavby

Priebeh realizácie výstavby 
mul  funkčného ihriska

Trnkov Obec Trnkov realizovala v rámci 
opatrenia 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí 

projekt: Chodník vedľa cesty III - 18204 
v obci Trnkov. Oprávnené výdavky: 

20 866,14 eur.

Trnkov TrnkovRealizácia výstavby 
chodníka v Trnkove.

Priebeh výstavby.

» Dňa 23.4.2015 sa v sobášnej sieni 
obce Kapušany konal Informačný semi-
nár na tému: „Obec ako podnik“, ktorý 
MAS Šafrán zorganizovala v rámci budo-
vania kapacít a zručnos   MAS pre svojich 
členov ako súčasť prípravnej fázy straté-
gie miestneho rozvoja vedeného komu-
nitou (CLLD) na roky 2014 – 2020. «

BUDOVANIE KAPACÍT A ZRUČNOSTÍ MAS

Informačný seminár 
„Obec ako podnik“

Ph
D

r. 
Vl

ad
im

ír 
Le

de
ck

ý



6

AKTIVITY A ČINNOSTI MAS

Kapušany

V rámci prípravy celodennej prezentačnej ak  vity 
Retrojurmak 2015 sa konali stretnu  a pracovnej skupiny.  

Dňa 10.6.2015 sa konalo fi nálne stretnu  e 
s vystavovateľmi a predajcami. 

Dňa 7.5.2015 sa v Nitre konala Konferencia "LEADER a CLLD", 
ktorá bola zameraná na poskytnu  e aktuálnych informácií.

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

Členovia kontrolného a monitorovacieho výboru na jednom 
zo svojich zasadaní.

Miešané pracovné stretnu  a poslancov obecných 
zastupiteľs  ev sa konali na začiatku roka 2015, 

novým poslancom bola prezentovaná činnosť MAS 
a plány do budúceho plánovacieho obdobia.

Dňa 20.3.2015 na pracovnom stretnu    v kancelárii MAS LEV 
sme pripravovali plán činnos   v rámci  pripravovanej spolupráce 

na báze doterajších skúsenos  . 

Pracovno - informačné stretnu  e zástupcov MAS Šafrán 
a občianskeho združenia pre rozvoj regiónu Spiš konané dňa 

20.3.2015 v obci Žakovce.
Členovia MAS Šafrán na jednom zo zasadaní Zhromaždenia členov



7

AKTIVITY A ČINNOSTI MAS

V školskom roku 2014/2015 sa Základná 
škola s materskou školou v Kapušanoch 
prihlásila do celosvetového environmen-
tálneho programu Zelená škola, ktorá aj 
na Slovensku má svoju „základňu“. Tým sa 
zaradila do veľkopočetnej skupiny sloven-
ských škôl, ktoré sa rozhodli k svojej základ-
nej vízii pridať aj aspekt environmentálny, 
a to hlavne prostredníctvom prak  ckých čin-
nos   v priestoroch i okolí školy, v povedomí 
žiakov, učiteľov i širokej verejnos  . 

.... a preto, na mieste, kde kedysi dávno 
prekvitala školská záhradka a zeleninové 
políčka začala vyrastať Nezábudka – nová 
prírodná školská záhrada. 

Prečo prírodná? Prečo školská? Nezá-
budka je bohatá na prvky, ktoré je možno 
využiť vo výučbe jednotlivých predmetov, 
ale aj pre základy pestovateľských zručnos-
  a environmentálneho povedomia. Využí-

va len prírodné, rozložiteľné materiály a je 
postavená na využívaní prírodných zákoni-
tos  . Záhrada Nezábudka ponúka paletu 
farieb a vôní v motýliom záhone a v bylin-
ných vyvýšených záhonoch. Je miestom, 

kde nájdu potravu včely, motýle i človek. 
Rastú tam úžitkové i okrasné kríky, jahody, 
stromy: lieskový orech pre veveričky žijúce 
v parku, jarabina vtáčia pre vtáctvo, lipa 
pre včelstvo a moruša pre ľudí. Na prilá-
kanie užitočného hmyzu a samotárskych 
včiel bol s deťmi z materskej školy posta-
vený malý hmyzí hotel. Ukážkou toho, že 
zvyšovať podiel zelene v krajine sa dá aj 
ver  kálnym spôsobom ukazujú popínavé 
rastliny ovíjajúce sa okolo plota záhrady 
(brečtan, pavinič a kvitnúci plamienok) 
a lieskové stojany na pestovanie popínavej 
fazule. 

V záhrade Nezábudka sa kompostuje, 
tzn. do pôdy budú vrátené výživné látky, 

ktoré z nej boli pri pestovaní odobrané. 
V jednom zo štyroch kompostovacích zá-
sobníkoch sa ujala aj tekvica, ktorá svojimi 
listmi zabezpečí to, aby sa kompostovacia 
kopa nevysušovala. Záhony boli prikryté 
– zamulčované pokosenou a vysušenou 
trávou zo záhrady, čím sa rovnako tak za-
bezpečí udržanie vlahy i výživné látky z roz-
kladajúceho sa záhradného bio-odpadu.

Pre zavlažovanie záhonov sa podarilo 
napojiť dva sudy na odkvapovú rúru a za-
chy  ť tak dažďovú vodu, ktorá je pri pes-
tovaní nevyhnutná. V záhrade budú bývať 
aj záhradné rozprávkové bytos   - škriat-
kovia. Nie však   sádroví, avšak drevené 
plas  ky, ktoré budú súčasťou troch veľko-
rozmerných drevených lavičiek. Ambíciou 
procesu tvorby ekoplochy je vzbudiť 
u žiakov záujem o záhradkárčenie, pocho-
piť význam a krásu úžitkových záhrad 
a hádam aj mo  vovať žiakov k poľnohos-
podárskym profesiám. Občianske združe-
nie MAS Šafrán je partnerom projektu už 
od jeho počiatku a aj v budúcnos   plá-
nuje par  cipovať pri projektoch zamera-
ných na ekológiu, krajinotvorbu a život-
né prostredie. 

Mgr. Lenka Smetanková

Sadíte stromy? Kam? Koľko?
Zakladáte záhrady?
Chýba Vám zeleň na verejných 
priestranstvách?

To boli základné otázky pre odborný se-
minár, ktorý zorganizovala MAS Šafrán 
9.4.2015 v kultúrnom dome v Kapušanoch. 
Seminár bol pripravený v nadväznos   na 
schválený Program rozvoja vidieka 2014—
2020 a v súlade s pripravovanou straté-
giou miestneho rozvoja vedeného komuni-
tou., účastníci z radov občanov, poslancov 
a starostov ich v rôznych obmenách kládlo 
Ing. Paulíne Urdovej, lektorke environmen-
tálnej výchovy a vzdelávania z Košíc. 

» Prečo ste zvolili túto tému?
Záhrady na vidieku – to je úžasná vec. 
Klima  cké zmeny sú v súčasnos   veľmi 
„horúca téma“, ktorá s nimi úzko súvisí. 
Záhrady na vidieku sa za ostatných 30 
rokov veľmi zmenili. A zmenila sa aj klí-
ma. O tom je treba nielen hovoriť, ale aj 
urobiť opatrenia, vnímať krajinu, zakladať 
prírodné záhrady, intenzívne popracovať 
na verejnej zeleni, čo znamená dobre si 
premyslieť, čo potrebujeme výsadbou 
dosiahnuť, urobiť to, zabezpečiť povýsad-

bovú starostlivosť a aj dlhodobú odbornú 
opateru.

» Vidiek je stále „zelený“. Či nie?
Zeleň v obci plní niekoľko funkcií: mikro-
klima  ckú, hygienickú, este  ckú, priesto-
rovú a orientačnú, psychohygienickú, vy-
soké stromy regulujú prúdenie vzduchu. 
Ale dnešný vidiek sa stále viac podobá 
mestu. Namiesto zeleniny a ovocia pestu-
jeme trávniky, namiesto zelených dvorov 
máme dlažbu a farebnú mulčovaciu kôru, 
namiesto veľkých orechov na „urbár-
skom“ sú okrasné cudzokrajné, väčšinou 
nejedlé dreviny. Zmenšila sa nielen plo-
cha zelene, ale najmä počet veľkých (nie 
vždy starých) stromov, a rapídne sa zmen-
šila plocha, na ktorej pestujeme jedlo. 
Zeleň čelí aj ďalším hrozbám: povodne sú 
riešené reguláciou korýt riek a betonážou 
brehov, dlhodobo zanedbávaná staršia 
výsadba je vyrúbaná, nové výsadby sú 
odkázané na neodborné ošetrovanie.

» Čo by ste poradili záhradníkom 
a miestnej samospráve?
Saďte ovocné stromy, ovocné kríky, ja-
hody, liečivé rastliny, krásne kvitnúce tr-
valky, medonosné rastliny. Vysádzajte ich 

v záhradách, v parkoch, v centrách obcí, 
pri kultúrnych stánkoch, na okrajoch obcí, 
pri poľných cestách. Všade, kde je to len 
možné.
Ľudia budú spokojní, ak sa budú spolu 

radiť. Ak nájdu rozdiel medzi tým, čo chce 
jedna skupina, čo potrebuje väčšina, prij-

mú rady odborníkov, zabezpečia starostli-
vosť. Samospráva sa riadi zákonom, vy-
hláškami a normami, dokumentom 
starostlivos   o dreviny, väčšie obce do-
držiavajú ÚSES (územný systém ekologic-
kej stability). Prípadným konfl iktom je 
lepšie predísť, najlepšie zapojením verej-
nos   do rozhodovacích procesov.   

Za rozhovor ďakuje Natália Maťašová

Ing. Paulína Urdová (vpravo) je konzul-
tantkou a regionálnou koordinátorkou 
programu zelená škola pre východné 
Slovensko, pomáha zakladať prírodné 
záhrady a obecné kompostoviská.
Kontakt: paulina.urdova@gmail.com, 
tel.: 0902 227 258

ZÁHRADA V DEDINE, DEDINA V KRAJINE – 
KRAJINA PRE ĽUDÍ, ĽUDIA PRE KRAJINU

V Kapušanoch rastie 
NEZÁBUDKA
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PROPAGAČNÉ PODUJATIA NA ÚZEMÍ MAS

Poduja  u predchádzali prípravné 
stretnu  a členov pracovnej skupiny, kto-
rých úloha bola organizácia Retrojurmaku 
a technicko – materiálne zabezpečenie.

Prierezovou témou celého poduja  a 
bola „Spolupráca ako nástroj oživova-
nia tradícií“. Na rovnako pomenovanom 
workshope, ktorý sa konal o 10:00 hod. 
bola prítomným predstavená vízia spo-
lupráce na nové programovacie obdobie 
2014 – 2020 nielen týkajúca sa spoluprá-
ce MASiek na národnej a medzinárodnej 
úrovni, ale v neposlednom rade na úrovni 
spolupráce medzi subjektmi nachádzajúci-
mi sa na území MAS Šafrán. Na workshope 
boli prítomní naši partneri z územia MAS 

OZ RRS (Občianske združenie pre rozvoj re-
giónu Spiš) Mgr. Katarína Krullová a Ing. Jo-
zef  Kovalčík a zástupkyňa verejno-súkrom-
ného partnerstva MAS Horná Topľa, Mgr. 
Mária Ontkaninová, ktorí nám sprostred-
kovali svoje poznatky a plány do budúcna 
v rámci uvedenej témy. 

Cieľom celodennej propagačnej ak  vity 
Retrojurmak v Šafráne je vytvoriť priestor 
nielen na prezentáciu ak  vít MAS Šafrán, 
ale hlavne ponúknuť priestor na prezentá-
ciu tvorby miestnych obyvateľov, sieťovať 
ich navzájom, spolupracovať na tvorbe 
a vývoji regionálnej značky a prezento-
vať regionálne zvyky, tradície a folklór. Po 
piatom ročníku Retrojurmaku môžeme 
konštatovať, že kvalita prezentovaných 

výrobkov sa každoročne zlepšuje, z čoho 
sa samozrejme tešíme a ostáva nám dú-
fať, že tento trend bude pokračovať.

Ani tento ročník sa neobišiel bez gas-
trosúťaže, tentoraz sa varil guláš. Štyri 
 my z obcí Podhorany, Vyšná Šebastová, 

Trnkov a Šarišská Poruba si zmeralo sily 
vo varení a vôňa guľašu lákala prítom-
ných do svojich osídel. Päťčlenná porota 

vyhodno  la súťaž, čo nebolo vôbec ľahké 
a víťazom sa stalo družstvo obec Šarišská 
Poruba (Vagaš), ktoré malo silnú morálnu 

» V poradí už piaty Retrojurmak v Šaf-
ráne sa tohto roku konal v Kapušanoch, 
v miestnom parku. Pomaly, ale isto sa toto 
poduja  e stalo stabilnou propagačnou ak-
 vitou nášho združenia MAS Šafrán. «

Retrojurmak 2015 
v Kapušanoch

Ochutnávka 
tradičných jedál, 

Mar  n Ružbarský
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Informačný workshop "Spolupráca 
ako nástroj oživovania tradícií".

Štýlové družstvo vo varení 
guľašu z obce Podhorany.

Vystúpenie speváckej skupiny Nemcovianka



9

podporu zo strany vagašských účastníkov 
a vystavovateľov.

Keďže sme pri jedle, tak by sme nemali 
opomenúť ochutnávku tradičných jedál 
v podaní šermiarov Sarus, ochutnaním 
ktorých sme sa mohli ocitnúť v dobách 
dávno minulých. Historickú atmosféru 
podtrhlo aj dobové oblečenie. De   si 
mohli vyskúšať lukostreľbu a na hry vyu-
žiť celý areál kapušianskeho parku.

Počas dňa nás svojim spevom (a niek-
torí aj tancom) osviežili spevácke skupiny 
z nášho územia: Nemcovianka, Kapušan-
ske richtaroše, OZ Šebeš, Keľemešske 
furmani, FS Kaplička a zvlášť chceme po-

ďakovať našim partnerom zo Spiša, ktorí 
prijali naše pozvanie a podelili sa s ich fol-
klórom v podaní FS Žakovčan. 

Za vydarený priebeh poduja  a týmto 
chceme poďakovať všetkým, ktorí sa po-
dieľali na organizácii: pomocníkom, dob-
rovoľníkom, predajcom a vystavovateľom 
a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Zhromaždenie členov na svojom zasada-
ní dňa 28. mája 2015 schválilo žiadosť obce 
Trnkov, ktorá sa podujala spoluorganizovať 
toto poduja  e v budúcom roku 2016.  

Mgr. Natália Maťašová

PROPAGAČNÉ PODUJATIA NA ÚZEMÍ MAS

Súťaž vo varení guľašu. Tohto roku sa zúčastnili štyri  my z územia MAS: 
Podhorany, Vyšná Šebastová, Trnkov a Šarišská Poruba (Vagaš).

Kapušanske richtaroše si zaspievali aj 
s primátorkou Prešova Ing. Andreou Turčanovou.

Vyhlásenie víťaza súťaže vo varení guľašu. Členka výkonného 
výboru MAS Šafrán Ing. Janka Šoltésová odovzdáva cenu družstvu 

"Vagaš"(Šarišská Poruba). Blahoželáme!

Vystúpenie FS Žakovčan z partnerskej 
MAS - Občianskeho združenia 

pre rozvoj regiónu Spiš.
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PROPAGAČNÉ PODUJATIA NA ÚZEMÍ MAS

Štvornásobná oslava sa konala 4.júla 
2015 na ihrisku FK Rozvoj Pušovce. Stre-
tli sa nie len futbaloví fanúšikovia, ale 
aj susedia z okolitých obcí Šafránu, kde 
pod Haľagošom spoločne oslavovali. 
A verte, že bolo čo oslavovať!
50. výročie futbalu v Pušovciach
druhý ročník turnaja Šafrán Cup
historický postup do III. ligy 
otvorenie zrekonštruovaného futbalo-

vého stánku
50 rokov futbalu v Pušovciach, to je úc-

tyhodný úspech, za ktorým stojí vytrva-
losť a zanietenie podporovateľov futbalu. 
Pri zrode futbalu v Pušovciach stáli Juraj 
Migaš, Ladislav Migaš, Ondrej Migaš, Ján 
Migaš a Juraj Šingľar. V roku 1965/66 prví 

hráči boli Jozef Nazarej, Tomáš Majerník, 
Jozef Gernát, Janko Grega, Mikuláš Š  n-
čík, Michal Fogaš, Pavol Namešpetra, 
Ondrej Stankovič, Milan Anderko, Štefan 
a Tomáš Namešpetroví, Ján a Jozef Panku-
chovci a Štefan Žarnay. Neskôr sa pridali 
Fran  šek Šingľar, Fran  šek Migaš, Pavol 
Eliáš, Juraj Namešpetra i Dušan Migaš.

História sa začala písať už v roku 1963, 
no do zápolenia sa prvé mužstvo dostalo 
v roku 1965. Súťažne sme začali hrať futbal 
v sezóne 1965/66 a to v IV.C triede medzi 

mužstvami ako Záhradné, Hubošovce, Her-
manovce, Gregorovce, Orkucany, Skrab-
ské, blízke dediny ako Lada či Podhorany. 

Medzi najlepších hráčov istotne patrili 
Štefan Žarnay - najlepší brankár. Najlepší 
hráči: Ján Šingľar a Viliam Migaš.
Naši úspešní odchovanci:
Jozef Žarnay, 2. československá liga 
Michalovce
Cyril Migaš, 2. československá liga,  
Trebišov
Štefan Bačkay pôsobil v Giraltovciach

V sezóne 1981/82 – 1991/92 10 rokov 
sme hrali krajskú súťaž. V roku 2001 
sme postúpili do V. ligy. Rok 2003/2004 
bol víťazný a náš postup do IV.ligy bol 
veľkým úspechom. O 2 roky sme hrali V. 

ligu. Do IV. Ligy sme sa opäť dostali v roku 
2013/14, ktorú sme hneď aj vyhrali, ale 
sme nepostupovali kvôli reorganizácii do 
III.ligy a to sme mali 19 bodový náskok na 
čele tabuľky!

Tohtoročná sezóna však priniesla 
úspech a historický postup do III. ligy.

ŠAFRÁN Cup 2015
Po skvelom prvom ročníku sme pripra-

vili futbalové lahôdky v podobe mužs  ev 
ako MFK Slovan Giraltovce, nášho rivala 

OŠFK Šarišské Michaľany, starých pánov 
z Tatranu Prešov. Bolo sa na čo pozerať. 
Zhrniem výsledky: 

Pušovce – Šarišské Michaľany 0:1 
Pušovce – Giraltovce 1:2
Giraltovce – Š. Michaľany 1:7
Zaslúžene si odniesli pohár hráči Šariš-

ských Michalian! Blahoželáme!

Lahôdkou bol futbal v podaní starých 
pánov Tatrana Prešov a domácich. Pri 
extrémnej horúčave predviedli futbalové 
kúsky také osobnos   ako brankár Jozef 
Babjak, Jozef Daňko, Marián Prusák, Pavol 
Vi  kač či Miroslav Sopko. Ale ani naši sa 
nemuseli hanbiť – ďakujeme za nasade-
nie a vytrvalosť!

Vzácni hos  a, premiér Robert Fico, Jozef 
Migaš, Richard Havrilla si našli čas a prišli 
slávnostne otvoriť zrekonštruované záze-
mie futbalového klubu FK Rozvoj Pušovce.

Nechýbala bohatá tombola, kde prvou 
cenou boli 2 lístky na futbal v Bayerne, 
kultúrny program, v ktorom vystúpili Ka-
pušanské Richtároše a country skupina 
The Fathers či bohaté občerstvenie.

Už teraz sa tešíme na napínavé súboje 
v III. lige, ktoré začnú už 2. augusta 2015.  

Adriana Birošová, foto: Ladislav Lukáč 

» Nezisková organizácia TJ Rozvoj Pušovce je zakladajúcim členom združenia MAS 
Šafrán a patrí  ež medzi najak  vnejších. Tento rok sa už po druhýkrát pod záš  tou 
nášho združenia konal futbalový turnaj Šafrán Cup. «

Šafrán Cup 2015
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Príhovor preniéra Róberta Fica. Na fotke zľava: Jozef Migaš, 
Richard Havrilla, Jaroslav Migaš, Ján Namešpetra a Robert Fico.

Premiér Róbert Fico pri slávnostnom 
otvorení zrekonštruovaného zázemia a šatní FK Pušovce.
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AKTIVITY A ČINNOSTI MAS

Medzinárodná mobilita na tému, ktorá by 
zaujímala žiakov a učiteľov, je pre vidiec-
ke školy raritou. Projekt, na ktorom by 
žiaci pracovali od samého začiatku, boli 
iniciátori nápadov, par  cipovali na tvorbe 
projektu a organizačne zabezpečili pro-
jektové ak  vity, je pre vidiecke školy a ich 
žiakov výzvou. 

Hlavným zámerom projektu „Jak 
Druhá světová válka ovlivnila čes-
ký a slovenský venkov“ je porovnať 
vplyv II. svetovej vojny na vidiecke ob-
las   hlavne preto, že poznanie vlast-
nej histórie posilňuje lokálne uvedo-
menie, sebapoznanie, ktoré je veľmi 
dôležité aj pre vnímanie seba samého 
ako súčasť európskeho spoločenstva, 
tak  ež uvedomenia si, že sme súčas-
ťou vidieckeho priestoru, ktorý má svoje 
špecifi ká a pre jeho ďalší rozvoj je potreb-
né, aby v ňom zostali a žili mladí, vzdelaní 
a sebavedomí ľudia. V projekte chceme 
konkrétne porovnávať naše vidiecke úze-
mia – územie MAS sv. Jána z Nepomuku 
a MAS Šafrán, pretože máme veľa spoloč-
ného: spoluprácu v odboji, vznik slobod-
nej krajiny po II. sv. vojne. Spoločne sme 
tvorili jeden štát, na ktorý pôsobili 
rovnaké dejinné udalos  . Po rozde-
lení spoločného štátu sa náš rozvoj 
a dejiny uberajú iným smerom, 
napriek tomu sme súčasťou 
iného celku – Európskej únie. 
Tu sa naše cesty opäť spájajú 
a je dôležité si uvedomiť, na-
koľko II. sv. vojna a rozdelenie 
Európy po jej skončení ovplyv-
nila našu súčastnosť a miesto, 
kde žijeme. Na český a sloven-
ský vidiek pôsobili v minulos-
  a dnes rovnaké príčinné 

podmienky. Napriek tomu sú priestory, 
spoločnosť a ľudia odlišní. Ale iba ten, kto 
pozná svoju minulosť, môže pochopiť sú-
časnosť. Toto pochopenie a interak  vne 
učenie chceme sprostredkovať pomocou 
zážitkov s dôrazom na orálnu históriu: byť 
na mieste, kde sa odohrávali dejiny a po-
čúvať rozprávanie pamätníkov. 

Druhým zámerom je použi  e nástrojov 
a metód, ktoré budú účastníci ak  vne za-
pájať do prípravy a realizácie projektu, čo 
žiakom umožní získať prak  cké skúsenos-
  v projektovom manažmente, medziná-

rodnej  movej spolupráci, manažmentu 
cestovného ruchu a rozvinie ich organi-

začné schopnos  .
Pred realizáciou hlavných ak  -

vít budú de   zapojené do tvorby 
programu a budú v spolupráci 
s učiteľmi, partnermi z MAS a lo-
kálnymi expertmi vzájomne komu-

nikovať so zahraničnými účastníkmi na 
príprave ak  vít.

Celým projektom sa  ahne priere-
zová ak  vita – spracovanie reportáže. 
Na projekte budú par  cipovať štyri 
základné školy z partnerských krajín. 
Z územia MAS SJN to budú Základná 

škola Žinkovy a Základní škola Spá-
lené Poříčí. Z územia MAS Šafrán 
to bude Základná škola Ľubo  ce 

a Základná škola Tulčík. Z každej školy sa 
projektu zúčastní 10 de  .

Na prierezovú ak  vitu, zpracovanie re-
portáže bude prizvaný profesionálny žur-
nalista, ktorý povedie workshop „Ako sa 
robí reportáž“. 

Plánované ak  vity projektu sú rozdelené 
do 4 skupín:
1. Workshopy a prak  cké ak  vity za úče-

lom spracovania reportáže na tému: 
„Jak Druhá světová válka ovlivnila český 
a slovenský venkov”
 Workshop: „Jak se dělá reportáž”
 Workshop: „Chytré uži   chytrého te-

lefonu”
 Samotné spracovanie a prezentácia 

reportáží
2. Ak  vity v teréne a stretnu  a s tými, ktorí 

prežili II. svetovú vojnu
 Pamiatky II. svetovej vojny
 Stretnu  a s pamätníkmi
 Hra po stopách II. svetovej vojny 

a par  zánsky večer
 Výstava „Židia počas II. svetovej vojny”

3. Ak  vity zahŕňajúce mentoring školiteľov
 Poznanie súčasného života rovesní-

kov na vidieku
 Súčasné vojnové konfl ikty
 Rozvoj vidieka po II. svetovej vojne
 Úloha a postavenie žien počas II. 

svetovej vojny
4. Doplnkové a odpočinkové ak  vity
 Medzinárodné popoludnie a národ-

ná večera
 Česko – slovenský turnaj  

Medzinárodný projekt v rámci programu 
ERASMUS+ je schválený!

» Koncom apríla 2015 bol v rámci programu Erasmus+ českým partnerom projektu  
- MAS svatého Jana z Nepomuku podaný medzinárodný projekt: „Jak Druhá světová 
válka ovlivnila český a slovenský venkov”. Projekt bude prebiehať 4 mesiace (začne 
v septembri) a v nasledujúcich riadkoch Vám ho skúsime priblížiť.«
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PARTNER PROJEKTU:
Místní akční skupina svatého Jana 

z Nepomuku (CZ)

Viac iinformácii o partnerskej MAS 
získate na: www.mas.nepomucko.cz

Par  zánsky bunker z čias II. sv. vojny 
v severnej čas   Slanských vrchoch. 
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Spolufinancované EÚ

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka:
Európa investujúca do vidieckych oblastí

Rímskokatolícky kostol
Gréckokatolícky kostol
Evanjelický kostol
Prícestný kríže / kaplnka
Synagóga / žid. cintorín

Hrad
Kaš  eľ
Chránené územie 
Prameň / minerálny prameň
Agrofarma

Lyžiarsky vlek
Trasa pre bežecké lyžovanie
Náučný chodník 
Pešia turis  cká trasa
Cykloturis  cká trasa

Pálenica
Penzión / ubytovňa
Reštaurácia

�

Chmeľov

�

NOVÉ KATASTRÁLNE VYMEDZENIE 

ÚZEMIA MAS ŠAFRÁN

Chránime spolu poklady Šafránu
� obce MAS Šafrán
� pristupujúca obec MAS Šafrán
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