STRATÉGIA ROZVOJA SPIŠSKÉHO VIDIEKA OBKLOPUJÚCEHO
MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES 2017 – 2023 (2025)
Stratégia rozvoja vidieka Miloj Spiš je postavená na dvoch pilieroch a to:
• PRÁCA a rozvoj lokálnej ekonomiky v území Miloj Spiš
• PROSTREDIE pre život vo vidieckych sídlach a ochrana a tvorba
krajiny v území Miloj Spiš
Strategický cieľ: „Zvýšiť do roku 2025 dynamiku rozvoja, konkurencieschopnosť a súdržnosť vidieckeho územia okresu Sp. N. Ves
obklopujúceho mesto Spišská Nová Ves“ bude napĺňaný prostredníctvom 4 špecifických cieľov:
1. Zvýšiť zamestnanosť v území Miloj Spiš
(vzdelávanie a informovanosť, tvorba a udržanie pracovných miest)
2. Zvýšiť konkurencieschopnosť miestnych produktov a služieb
(Inovácie v podnikaní, nové produkty a služby, posilňovanie
partnerstiev a spolupráce)
3. Zvýšiť atraktivitu obcí a kvalitu života vo vidieckom území
Miloj Spiš
(dobudovanie technickej infraštruktúry, estetizácia sídel, objekty
občianskeho vybavenia, kvalita verejných služieb)
4. Znížiť deteriorizáciu krajiny a zachovať a udržateľne využívať 		
prírodný potenciál územia Miloj Spiš
(adaptácia na dopady zmeny klímy, starostlivosť o krajinu,
ochrana prírody a životného prostredia)

ZÁHADA PREPADNUTEJ DEDINY MILOJ
Spiš sa hrdí nielen najvyššou kostolnou
vežou na Slovensku, týčiacou sa nad
Spišskou Novou Vsou, ale aj najzáhadnejšou kostolnou vežou, ktorá dnes už je
kamennou ruinou po zaniknutej dedine
Miloj. Dnes vytvára zaujímavú historickú
dominantu v krajine Spiša.
Legendy hovoria, že dedina sa prepadla
do pekla, lebo jej obyvatelia žili hriešnym
životom a od rozkoše sa nevedeli spratať
do kože. Veža ostala stáť, aby pripomínala hriešnikom, že treba žiť podľa Božích
pravidiel.
Stratená dedinka v lokalite Ku koscilku sa
spomína v historických záznamoch už v roku 1255 ako terra Miloj. Jazykovedci
sa nazdávajú, že jej názov bol odvodený od slovanského mužského mena. Miloj
znamenalo niečo pekné, takže dedinka asi takou aj bola. Kostolík dal postaviť zemepán Konrád zakladateľ nového rodu Milayovcov. Architekti, ktorí vežu skúmali,
vravia o veľmi precíznej kamenárskej robote. Je to taký malý zázrak, že hoci bola
postavená v druhej polovici 13. storočia, čas jej takmer vôbec neublížil.
A kam sa vlastne podela dedina Miloj ? „Dnes už história pozná odpoveď aj na
túto otázku. A treba povedať, že je dosť prekvapujúca, hlavne pre tých, ktorí veria mýtom a legendám. Žiadna Sodoma a Gomora, žiadne prepadnutie do pekla
ani vpád Turkov či Tatárov. Obdobie 15. a prvej polovice 16. storočia bolo vekom,
v ktorom došlo k najrozsiahlejšiemu pustnutiu sídiel. Postarali sa o to najhoršie
klimatické pomery za posledných tisíc rokov. Na ľudí udreli tuhé zimy, kruté mrazy, letné dni bičovalo nebo búrkami a silnými lejakmi. Aj to málo, čo sa urodilo,
zhnilo na poliach. Bolo to obdobie hladu, ľudia strácali nádej na zlepšenie počasia
i na prežitie. Húfne opúšťali svoje domy, hospodárstva, skúšali sa usadiť v žičlivejšom prostredí. Historické záznamy podávajú svedectvo, že len na Hornom Spiši
vtedy zaniklo či spustlo 23 dedín. Ich obyvatelia sa odsťahovali k riekam, z hôr
do údolí, tam, kde našli úrodnejšiu pôdu. Miloj navyše zápasil aj s nedostatkom
vody. Cez dedinu netiekol žiaden výdatnejší potok, a to bol pre život veľký problém.
Milojčania sa presťahovali do Spišského Hrušova, kde tečie potok Hrušov, vysvetľuje starú záhadu historik Miroslav Števík.
Zdroj: https://zivot.pluska.sk/clanok/32025/zahada-na-spisi
Zaniknutá dedinka Miloj je mementom, príkladom a výzvou pre spoluprácu
v rozvoji vidieka na Spiši, preto si ruinu kostolíka partneri Miloj Spiš,o.z zvolili
ako svoje logo.

www.milojspis.sk

MIESTNA AKČNÁ SKUPINA
PRE ROZVOJ VIDIEKA

Tel.: +421 948 399 961
E-mail: info@milojspis.sk

Sídlo MAS: Kostolná 20/12, 052 01 Spišské Tomášovce
Kancelária MAS: Nábrežie Hornádu 14, 052 01 Spišská Nová Ves
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MIESTNA AKČNÁ SKUPINA
PRE ROZVOJ VIDIEKA

Miluj Miloj Spiš, región tvojho srdca
Miloj Spiš, o.z. je verejno – súkromná partnerská platforma na vidieku v srdci Spiša obklopujúceho mesto Spišská
Nová Ves. Tvorí ju spolu 51 partnerov (23 obcí, 22 podnikateľských subjektov a 6 neziskových organizácií), ktorí získali
štatút miestnej akčnej skupiny (MAS) so zameraním na integrovaný rozvoj vidieka tak, aby toto územie bolo spravované za
využitia predovšetkým vlastných jedinečných zdrojov, ktoré
budú prinášať trvalý úžitok miestnym obyvateľom a prostrediu, v ktorom žijú.
Projekt realizovaný v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020

MAPA ÚZEMIA MAS MILOJ SPIŠ, O.Z.

ČLENOVIA MAS MILOJ SPIŠ, O.Z.
VEREJNÝ SEKTOR (OBCE)

MIESTNA AKČNÁ SKUPINA
PRE ROZVOJ VIDIEKA

MAS MILOJ SPIŠ, O.Z. ROZVÍJA
7 KĽÚČOVÝCH ZNAKOV PRÍSTUPU LEADER:
1. Spoločná oblastná stratégia rozvoja.
2. Prístup k rozvoju spoločného územia zdola nahor.
3. Budovanie verejno – súkromného partnerstva
a spájanie záujmových skupín.
4. Uľahčovanie inovácií a novátorstva v politike
rozvoja, v rozvoji spoločného územia.
5. Synergia aktivít a integrované a viac sektorové
aktivity.
6. Vytváranie sieti pre dosahovanie spoločne
definovaných plánovaných výsledkov.
7. Spolupráca na lokálnej, regionálnej, národnej
i nadnárodnej úrovni.
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PODNIKATEĽSKÝ SEKTOR
• Agrodružstvo Letanovce
• Družstvo MHK Chrasť nad Hornádom
• Poľnohospodárske družstvo Rozkvet
so sídlom v Odoríne
• Poľnohospodárske družstvo Čingov
Smižany
• Róbert Lesňák, SHR
• František Filip, SHR
• Tibor Filip, SHR
• Peter Vaverčák, SHR
• Lesné a pozemkové spoločenstvo
Arnutovce
• Pozemkové spoločenstvo,
Urbár v Letanovciach

• Združenie urbárnikov Markušovce
- Čepánovce, pozemkové spoločenstvo
• Ján Živčák, Záhradníctvo Muškát
• Ondrej Širilla - SION
• Obecné hospodárstvo obce Danišovce, s.r.o
• JOGA spol. , s.r.o. , OLcnava
• Ján Džubák
• EQ Slovakia s.r.o.
• Unique Team, s.r.o
• A.G.E.S., s.r.o.
• Pohoda Services, s.r.o
• Labuda - ASI, s.r.o
• Ing. Ľubomír Belej

NEZISKOVÝ SEKTOR
• Verbum bonum, o.z
• Dobrovoľný hasičský zbor Odorín
• Chatová osada Teplička
• Útulok šťastný psík
• Mgr. Silvia Kubovčíková
• Mikuláš Živčák

viac informácií na

www.milojspis.sk

