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Máj je mesiac, kedy príroda naplno ukazuje
svoju prebúdzajúcu sa silu. To, že sme sa rozhodli
organizovať LeaderFEST práve v tomto jarnom
čase, nie je tak celkom náhoda. Veď ide
o podujatie, na ktorom sa stretnú priaznivci rozvoja vidieka. A kto by nesúhlasil s názorom, že
„vidieť vidiek na vlastné oči“ práve v čase vrcholiacej jari je emotívny zážitok? Pravda je, že
mnohí z nás si ani neuvedomujú krásu prostredia
v ktorom žijeme, vďaka konzumnému a rýchlemu
spôsobu života. Práve preto naše podujatie ponúka
všetkým zúčastneným možnosť na chvíľu sa zastaviť a vniesť do bežnej rutiny kúsok pohody. Aj
keď väčšia časť LeaderFESTu je určená pre
odbornú verejnosť, my sme mysleli aj na bežných
ľudí. V rámci sprievodného programu si budete
môcť zakrepčiť a zaspievať pri veselej muzike.
Predstavia sa nielen folkloristi z nášho regiónu,
ktorých iste dobre poznáte. Svojou návštevou naše
mesto poctia aj súbory z iných MASiek zo Slovenska. Tanečné i spevácke zoskupenia sa predstavia
v bohatom kultúrnom programe, ktorý bude
prebiehať počas celého dňa. Námestie Majstra
Pavla opäť ožije starými zvykmi a remeslami.
Stánky budú plné tradičných výrobkov našich
i hosťujúcich remeselníkov a výrobcov. Nebudú
chýbať šperky, koberce, sviečky, píšťalky, košíky
či keramika a veľa iných, s láskou vyrábaných
drobností, čo potešia oko i dušu. Pochutnáte si aj
na syroch a pekárenských výrobkoch, ako aj na
dobrotách z medu. Na chvíľu sa vrátite do čias
kováčov a rezbárov a vaše deti iste ocenia krásu
drevených hračiek, s akými ste sa kedysi sami
hrávali. Dúfame, že múdrosť a bohatstvo našich
predkov bude mať stále ďalších priaznivcov a
uchovávateľov.

POZVÁNKA
LeaderFEST 2012
29.– 31.05.2012 Levoča
Tešíme sa na Vás
OZ MAS LEV a ďalší aktéri
rozvoja vidieka

Turistický ruch bez kultúrnej turistiky
„ako telo bez duše“
Kultúrne bohatstvo je nielen
žriedlom inšpirácie, motivácie,
prameňom nových hodnôt, ale aj
potenciálnym a jasným zdrojom
príjmov z rozvoja kultúrnej turistiky. Jedným zo základných princípov
tohto bohatstva je tradičná kultúra,
starostlivosť o jej uchovávanie a
rozvoj.
Sme veľmi radi, že aj naša organizácia sa tejto oblasti venuje
napr. aj prípravou LeaderFESTU,
alebo tvorbou projektov spolupráce
(podpora kultúrno-spoločenských
podujatí). Prostredníctvom programu LEADER sa vo viacerých našich
obciach vybudujú amfiteátre, či už
v prekrásnej prírodnej scenérii, kde
dodajú prostrediu neopakovateľný
ráz, alebo priamo v obytnej zóne.
Dnes už mnohé samosprávy pochopili „využitie kultúry“ a konečne jej
prikladajú význam, aký si právom
zaslúži. Nestačí ponúknuť len kvalitné stravovacie a ubytovacie služby.
Od príťažlivej destinácie sa očakáva, že si z nej návštevník čosi odnesie, zažije niečo neopakovateľné.
Naše územie MAS LEV je bohaté
nielen na prírodne skvosty, ale aj na
tradície a zvyky - základy sú pevné,
je potrebné už len stavať.

WORKSHOPY - LeaderFEST 2012

Personálne zabezpečenie MAS: 3 zamestnanci sú schopní administrovať cca 50 projektov, pričom je popri tejto administratívnej činnosti možné i tzv. budovanie kapacít v území. Veľké MAS (so skúsenosťami) dokážu absorbovať pri vyššom per-

A. Metóda Leader ako nástroj východného partnerstva

B. Miestne a regionálne produkty a služby, Perspektívy
ekologického hospodárstva

Program Leader preukázal svoju životaschopnosť
v priebehu predchádzajúcich 20 rokov. Ako bude
Regionálna značka predstavuje systém označofungovať ďalej? Je potrebné uvažovať o ďalšom
vania regionálnych produktov, ktoré spája
rozšírení metódy Leader, ako osvedčeného nástropríslušnosť k určitému regiónu. Každý produkt
ja rozvoja, pri zachovaní jej základných hodnôt,
alebo služba, ktorá získa takúto regionálnu
ako je priama účasť občianskej spoločnosti proznačku propaguje nielen samotnú výrobu, ale aj
stredníctvom jej zástupcov v miestnom partnercelý región. Takáto produkcia je založená na
stve a stála komunikácia s miestnymi obyvateľpráci rúk a nie je natoľko chemizovaná. Naším
mi o prioritách ďalšieho rozvoja. Taktiež je
cieľom je zasadiť regionálnu značku na
Cieľ workshopu:
potrebné uvažovať o podstatnom posilnení
Slovensku podľa vzoru českých MAS.
partnerských prístupov s potrebnou štandarÚčastníci tohto workshopu získajú priestor na
umožniť výmenu
dizáciou procesov a partnerstiev a s vysokýkonfrontácie a odpovede na mnohé otázky,
informácií prostrednícmi požiadavkami na pridanú hodnotu, účelktoré s témou súvisia. Informácie a spoločné
tvom rôznych inovatívnosť a účinnosť ich projektov. Navzájom
výsledky pracovného tímu snáď prispejú aj
nych techník, kedy
budeme spoločne diskutovať aj s členmi
k tvorbe produktov regionálnej značky Spiša.
ELARDu (Európska asociácia LEADER pre rozvoj
Nezabúdajme, že predaj z dvora podporuje
účastníci pomocou
vidieka) o zavedení metódy Leader smerom na
rozvoj vidieka, zachováva tradície a rozmanivlastných skúseností a
Balkán.
tosť v zásobovaní potravinami a chráni životvedomostí
dôjdu
né prostredie.
Zdroj: www.eur-lex.europa.eu
k výstupu, ktorý je
pre nich užitočný a
C. Vidiecky cestovný ruch
D. Mládež a miestni obyvatelia
- aktívne prvky verejno-súkromného
využiteľný v ich ďalšej
Už naši starí rodičia
partnerstva
práci.
tvrdili, že najlepšou
propagáciou čohokoľMnohé projekty a programy ponúkajú mladým
vek je tzv. reklama „z úst
ľuďom možnosti na mobilitu a aktívnu účasť pri budovaní
do úst“, ktorá sa zakladá na poskytovaní Európy tretieho tisícročia. Snažia sa prispieť k dosiahnutiu
kvalitných výrobkov a služieb. Táto tzv. “Európy vedomostí” a k vytvoreniu podmienok na
veta platí i pre vidiecku turistiku a agroturistiku. Ak k nám spoluprácu založenú na neformálnom vzdelávaní a výchove.
príde návštevník, ktorý je so službami spokojný určite sa sem Podporujú koncepciu celoživotného vzdelávania, rozvoj
vráti a dobrý chýr zanesie ďaleko. Práve vidiecka turistika má zručností a kompetencií. Nabádajú k aktívnemu občianvšetky možnosti vybudovať si stálu klientelu, pretože jej stvu. Zapojením mládeže do rôznych projektov alebo do
silnou stránkou je práve kontakt s kultúrou a s ľuďmi. Veno- verejno-súkromného partnerstva pomôžeme mladým ľuďom
vať sa takémuto druhu podnikania nie je jednoduché a vyža- pri začlenení sa do spoločnosti
duje si nielen dostatok finančných prostriedkov, ale aj otvore- (dobrovoľnícka služba). Participácia
né srdce a celého človeka.
a spolupráca na všetkých úrovniach
Otázkou ale stále ostáva, ako obce dokážu využiť svoj poskytne priestor mladým ľuďom
endogénny potenciál územia. Nezabúdajme, že silné a slabé pre slobodné vyjadrovanie myšliestránky sú v rukách starostov, primátorov a ich zastupiteľ- nok,
presadzovanie
spoločného
stiev, ale i v rukách zákonodarcov.
dedičstva, ako aj základných hodnôt.
Ľudová architektúra

Pestrosť ľudovej kultúry sa prejavuje na
každom kroku. Zvyky, tance, jedlá nás sprevádzajú počas celého života. Napríklad také
svadobné tradície sú v každom regióne krásne a predsa tak svojsky odlišné. O tom aký
význam bol tejto udalosti pripisovaný, svedčí množstvo zvykov, ktoré sú stále v móde.
„Krásna budúcnosť čaká na nevestu, ktorá má v deň svadby na sebe oblečené niečo nové,
niečo staré, niečo modré a niečo požičané.“
Prešovský kraj môže byť právom pyšný na bohaté tradície a folklór,
ktorý sa viaže k rôznym životným a kalendárnym etapám. Ľudové piesne,
zvučné tóny, rytmický tanec, tradície a povesti sa prenášajú z generácie
na generáciu. Možno ich obdivovať na pravidelných podujatiach, na folklórnych slávnostiach,
na ktorých vystupujú účinkujúci v pestrých
krojoch, spievajú piesne, tancujú, hrajú na hudobných nástrojoch. V minulosti mala každá oblasť
na Slovensku svoj typický kroj, nárečie aj ľudové
zvyky.
E. Vaša obec - naša obec

Zvyky a tradície
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Spoločné jednanie NSRV SR a ČR
Zástupcovia obidvoch NSRV sa stretli v apríli v Kysuckom Novom meste
z viacerých závažných dôvodov. Predmetom konania bolo organizačno – finančné
zabezpečenie pripravovaného podujatia
LeaderFEST 2012 a tiež príprava spoločného projektu, ktorý plánuje NSRV SR
v spolupráci s NS MAS ČR a MZ ČR
uskutočniť.
Hlavnou témou korporatívneho projektu je odovzdávanie skúseností
z programu Leader, avšak dôležité bolo
dohodnúť sa na forme. Z oboch strán
padlo mnoho návrhov. Keďže na Slovensku zatiaľ žiadny systém evaluácie
MASiek nefunguje, nie je nastavený
režim objektívneho vyhodnocovania
úspešnosti, taktiež pridelenie financií nie
je odlíšené. Z toho titulu sa zúčastnené
strany dohodli na tom, že viac užitočné
bude pre aktérov zo Slovenska byť
prítomnými pri
hodnotení
Leader partnerstiev v 13 krajoch. Všetci sa
uzhodli na spracovaní tejto myšlienky do podoby
možnej realizácie
zámeru.

Ďalšou závažnejšou témou jednania
bolo podujatie LeaderFEST 2012. ČR sa
zaviazala na spoluprácu a pomoc pri
zabezpečení odborných kapacít, či účasti
hostí z ČR.
Ing. Andrea Hradiská, PhD. podala
podrobnú informáciu o stave príprav
jednotlivých častí podľa harmonogramu
dní, tiež o počtoch nahlásených účastníkov, prezentujúcich a pod., aby sa mohla
Česká republika vyjadriť, čo by dokázala
ešte ponúknuť pre zatraktívnenie
odborného programu. Keďže kultúrny
a sprievodný program bol vyhodnotený
ako dostatočne pripravený, riešila sa
najmä odborná časť, t.j. workshop
a konferencia. Zvážilo sa, že česká strana by mohla napomôcť zabezpečiť viacerých účastníkov a prezentujúcich. Ústredným faktom bol aj spôsob zapojenia viacerých významných osôb pôsobiacich na
ministerstvách SR a ČR, tiež v
Európskej komisii a organizácii
ELARD. Dnes už vieme, že sa
konferencie pod názvom Integrovaný prístup pre aplikáciu metódy Leader po roku 2013 zúčastnia Ing. Malvína Gondová, Ing.
František Winter, Ing. Jiří Krist,
člen NS MAS ČR, Ing. arch. Peter
Rusnák a ďalší.

Národný strategický plán

LEADER 2014 + Českej republiky
Ide o strategický materiál, tematicky a časovo zameraný
na uplatnenie metódy LEADER v rozvoji vidieka v období
po roku 2013. Dokument je spracovaný Národnou sieťou
Miestnych akčných skupín Českej republiky, ako reprezentantom hnutia LEADER v Českej republike a slúži ako vstupný
materiál pre diskusiu o budúcnosti metódy LEADER v ČR a
jej uplatnenie ako v budúcich programoch rozvoja vidieka, tak
aj v ostatných aktivitách rozvíjajúcich a podporujúcich vidiek
u nás.

Pracovného stretnutia sa zúčastnili:
Ing. Malvína Gondová (manažér NSRV
SR), Ing. František Winter (predseda NS
MAS ČR, o.s.), Ing. Zuzana Dvořáková
(MZ ČR), Mgr. Olga Špiková (tajomníčka
NS MAS ČR, o.s.), Ing. Branislav Gerhát
(koordinátor NSRV SR), Ing. Andrea
Hradiská, PhD. (predseda NSS MAS SR),
Ing. Katarína Pjatáková (manažér MAS).

Pracovné stretnutie prispelo k riešeniu
mnohých otázok, s ktorými sa musel
LeaderFEST popasovať.

LEADER opatrenia:
1.1 Miestna akčná skupina;
1.2 Realizácia miestnej rozvojovej stratégie;
2.1 Realizácia projektov spolupráce.

Aká je vízia v Českej republike? Vízia 2014

Česká republika uskutočňuje politiku rozvoja vidieka
v období 2007-2013 na základe Národného strategického
plánu pre rozvoj vidieka Českej republiky na obdobie 2007
-2013, prostredníctvom Programu rozvoja vidieka Českej
republiky na období 2007-2013, ktorý obsahuje 4 základné
osy:

Vidiek ako spoločenstvo šťastných, spokojných a zabezpečených ľudí, ktorí udržujú a rozvíjajú vidiecke hodnoty v kultúre,
v podnikaní i v sociálnych vzťahoch a spolupracujú pritom
ako medzi sebou navzájom, tak so svojimi susedmi doma i
v zahraničí.

1. Zlepšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva a
lesníctva; 2. Zlepšovanie životného prostredia a krajiny;
3. Kvalita života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia
vidieckeho hospodárstva; 4. Leader

Vidiek ako sebavedomý a rovnoprávny partner mesta, ktorý
šetrne a zodpovedne sám hospodári so svojimi zdrojmi a
chráni aj rozvíja prostredie vidieka, sídla i krajinu zdedenú
po predkoch, aby ju v poriadku zachoval sebe i budúcim generáciám.
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Zdroj: www.konferencevenkov2010.cz

Folklórne súbory územia MAS LEV tešia naše oči, uši a hlavne srdcia
Jedným z najstarších a najkrajších umeleckých prejavov je ľudový spev. Sprevádza nás životom už od kolísky. Človek si spieva
pri práci, keď je šťastný, alebo naopak smúti. Spev nám pomáha
prebíjať sa neľahkou životnou púťou. V piesňach sa zobrazuje
citový život. Aj v našej MAS sme svedkami toho, ako z malej
iskierky oduševnených ľudí vznikli veľké veci, ktoré zapustili
korene pre ďalšie generácie. Dokonca aj slovenská národná hymna bola napísaná
na nápev obľúbenej ľudovej piesne „Kopala studienku“. Mnohé tradície zostávajú
uchovávané v povedomí vďaka folklórnym súborom, ktoré v regióne pôsobia.
Folklórna skupina ŠTVRTOČAN a detská
folklórna skupina ŠTVRTOČANČEK

Dychová hudba
BIJACOVČANKA

Mužská spevácka skupina GUBOV
z Dúbravy

Dychová hudba
ORDZOVIANKA

Folklórny súbor KORČAŠKARE z Jablonova

Folklórna skupina
JAVORINA z Torysiek

Tradície patria aj v našej MAS
LEV medzi najväčšiu pýchu
krajiny. Každá oblasť, mesto,
dedina má svoj vlastný charakter a
svoje vlastné kroje, hudbu, piesne,
architektúru, zvyky, tradície, tance
a nárečie. Folklór („folklore“ –
vedomosti ľudu) je súbor kultúrnych javov realizovaný formami
ústnej, hernej, tanečnej, dramatickej a hudobnospevnej komunikácie, realizovaný v mnohých variantoch. Jeho nositeľom a rozširovateľom je kolektív, aj keď prvotným
tvorcom bol jeden človek.
Folklórna skupina
JALINKA z Olšavice

Odkiaľ názov skupiny? „Hneď, ako sme sa
presvedčili o tom, že nám to spolu celkom dobre
spieva, prišla na pretras aj téma názvu skupiny.
Každý snáď vie, že obyvateľov Jablonova oddávna
volajú „Korčaškare“.
„Korčašek“ = malý nožík (šarišsko-slovenský pojem)

Hudobná skupina FANTASIC (Diamond) z Dúbravy
Hudobná skupina Diamond vznikla 12. septembra 2010
v Dúbrave po tom, ako sa mladí chlapci z obce rozhodli,
že sa chcú podieľať na oživení malej dediny medzi
Spišom a Šarišom. Skupina má dnes 5 členov, ktorí po
odohratí niekoľkých desiatok skúšok po prvý raz premiérovo vystúpili na Silvestra 2010 v Dúbrave. Postupom
času sa kapela dostávala do povedomia ľudí, a to nielen
na Spiši. Majú za sebou niekoľko tanečných zábav, osláv,
ale aj rôznych iných akcií, ako sú plesy, firemné oslavy
a iné súkromné akcie. Dnes sú na najlepšej ceste za
ďalšími úspechmi. Chlapci sa po vzájomnej dohode
rozhodli na zmene názvu a premenovali sa na
FANTASIC. Pevne veríme, že
sa kapele bude dariť aj v budúcnosti.
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Členovia detskej folklórnej skupiny
STUDE NO ČK A sp oz n á va jú
tradície priamo od ich nositeľov a
prezentujú zvyky typické pre
rázovitú oblasť Hornej Torysy z obcí Nižné Repaše, Olšavica a
Torysky.

Kultúrny program, Levoča 30.mája 2012

LeaderFEST 2012 Levoča

Pódium v parku
10:00 FS Hermanovčan
(MAS Partnerstvo Bachureň) – tanec, spev
10:40 FS Šandorfjanka (MAS Podhoran) – tance a spev
11:20 FS Prenčovan (MAS Zlatá cesta) – tanec, spev, hra na nástroj, zvyky spod
Sitna
12:00 Tanečný súbor Gyékényes (MAS Dudváh) – folklór, spev, tanec
12:30 FS Geľovianka (MAS Zlatá cesta) – tanec, spev a hra na nástroje, Sebechlebské zvyky
13:10 FS Nezábudka (MAS Požitavie – Širočina) – spev, folklór
13:45 Spevácka skupina Čabanka (MAS Radošinka) – ľudový spev
14:15 FS Senior klub Vršatec (MAS Vršatec)
14:55 FS Tíšina (OZ “Partnerstvo MAS pre Terchovská dolina“)
15:25 FS Štvrtočan (OZ MAS LEV) – spev a tanec
16:05 Spevácky súbor Šuriančanka (MAS Radošinka) – ľudový spev
16:35 FS Tíšina (OZ “Partnerstvo MAS pre Terchovská dolina“)
17:05 DH Ordzovianka (OZ MAS LEV) – ľudové piesne, koncert
17:45 Detská folklórna skupina Studenočka (OZ MAS LEV)
18:15 DH Bijacovčanka (OZ MAS LEV) – spev
18:55 Triton (saxofonisti) (OZ MAS LEV) – hra a spev, ľud. hudba

Pódium pri Radnici
11:00 Dychová hudba mesta Levoča (OZ MAS LEV)
12:00 FS Teplanka (MAS mikroregiónu Teplička) – spev s harmonikou
12:30 FS Tíšina (OZ “Partnerstvo MAS pre Terchovská dolina“)
– spev so sprievodom hudobných nástrojov
13:00 FS Širočina (MAS Požitavie – Širočina) – spev, folklór
13:35 Spevácka skupina Spiduch – Z (MAS Podhoran) - divadielko
14:15 Hudobná skupina Mladík (MAS Vršatec) – koncert, spev
15:25 FS Chočanka (MAS Požitavie – Širočina) – spev, folklór
16:00 Spevácky zbor Dúha - Spojená škola internátna pre nevidiacich
v Levoči (OZ MAS LEV) – spev, recitovanie
16:25 FS Domaňovčan (OZ MAS LEV) – folklórne pásmo slova a piesní
17:05 Citarový súbor Fűrge Ujjak (MAS Stará Čierna voda)
17:35 Mužský spevácky zbor Gubov (OZ MAS LEV)
18:15 FS Jalinka (OZ MAS LEV)
18:45 Mužská spevácka skupina Korčaškare (OZ MAS LEV)
19:15 Koncert pre nádej - Nájdime si cestu k sebe
(nevidiaci spevák Maroš Bango a jeho hostia z regiónu Levoča)

Veríme, že sa spolu
zabavíme a aspoň na
okamih zabudneme
na starosti všedného dňa.
Nuž teda, vitajte
na LeaderFESTe 2012
v Levoči.

Námestie Majstra Pavla Levoča
10:00 - 19:00 Jarmok tradičných remesiel
Predstavia sa na ňom remeselníci
z rôznych kútov Slovenska so svojimi
výrobkami.
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MAS LEV je tým správnym tmelom
V súčasnosti aj v našej MAS LEV existujú
mnohé príklady participácie mladých. Ide
o aktivity a projekty, kedy predstavitelia mládeže
pripomienkujú aktivity týkajúce sa mládeže,
bojujú za svoje práva, či rozvíjajú spoluprácu
so samosprávou. Mnohé aktivity následne stavajú na princípe konfrontácie (najmä tam, kde
došlo k zanedbaniu, či porušeniu práv mládeže
alebo komunikácie s mládežou).

„Ak nechceme aby
vidiek úplne zostarol a
pripomínal by prírodný
skanzen, je potrebné
urobiť všetky kroky
vedúce k jeho rozvoju
a podporiť životné
podmienky pútavé pre
mladých aj v týchto
krásnych kútoch nášho
regiónu.“

Účasť na živote obcí a miest poskytuje
mladým možnosť, aby sa s konkrétnym mestom
či obcou identifikovali ako občania a nezostali
iba jej obyvateľmi. Konkrétnym príkladom bol
projekt jednej miestnej časti nášho člena, kedy
študenti sami vytvorili projektový zámer
na výstavbu ihriska a šatne. Tomu predchádzali
stretnutia, počas ktorých si mládež sformulovala
ciele, priority a opatrenia na dosiahnutie svojej
myšlienky pod vedením dospelých. Nešlo len
o projektový manažment, ale hlavne o formovanie pracovných skupín, určenie „vodcov“, vlastné zdokonaľovanie a sebapoznávanie. Snahou
bolo aj to, aby si mladí vážili to na čom sa sami
svojou vlastnou činnosťou podieľali a
„nespadlo im to ako pečené holúbky
z neba“.

Zo skúseností vieme, že tam, kde sa pri
poskytovaní informácií od začiatku vytvorí
otvorený vzťah založený na vzájomnom
rešpekte, veľmi často nasleduje aj obojstranná spolupráca.
Občianska participácia tak môže mať formu
mládežníckych, kultúrnych podujatí, zveľaďovania životného prostredia, činnosti
klubov podporovanú obecnými samosprávami atď. Mimoriadne túto činnosť ocenia
aj miestne obecné zastupiteľstvá, kedy participácia (angažovanosť verejnosti) vedie
k zefektívneniu rozhodovacích procesov.
Ak hovoríme o mladých ľuďoch, ich participácia umožňuje, aby do rozhodovania videli,
rozumeli mu, podieľali sa na ňom a kontrolovali ho.
Pozitíva zapojenia mládeže do rozhodovacích procesov prináša:
1. oveľa kvalitnejšie rozhodnutia z hľadiska
obsahu, pretože do rozhodovania prinášajú
vlastný pohľad a expertízu;
2. rozhodovacie procesy sa stávajú otvorenejšie, efektívnejšie a demokratickejšie;
3. mladí ľudia v procese rozhodovania sami
rastú a rozvíjajú sa osobnostne i občiansky.

Spoznávanie a rozvoj svojho potenciálu, osvojenie si postupov a zručnosti, ktoré umožnia
spoluprácu s verejným sektorom a pozitívnu konfrontáciu s tým, čo sa deje v ich vlastnej
komunite. Vzdelávať sa nielen na úrovni vedomostí, ale aj postojov, a získavať zručnosti
prostredníctvom zážitku či skúsenosti.
Obr. Kľúčovým bodom participácie na záchrane ihriska v miestnej časti Spišského Podhradia - Katúň je zapojenie každého zainteresovaného s iným pohľadom na vec, s dobrým výsledkom.

Kultúrne a gastronomické vizitky Liptova a Spiša
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Spoločný projekt spolupráce s Miestnou
„Kto chce spať sladko, nech večeria krátko.“
Akčnou skupinou Horný Liptov bude prínosom pre oboch partnerov, pričom sa pozrie- „Vlastný suchý chlieb je lepší ako cudzí koláč.“
me na stravovacie návyky ich obyvateľov a
recepty z oboch lokalít z trošku iného uhla Tradičným spišským jedpohľadu.
lom (obec Brutovce), ktoré
nosili ženy ráno koscom
Predstavíme Vám typické regionálne na lúky ako raňajky bola
špeciality a pochúťky starých materí aj s popi- žufka s tvarohom. Potresom ich prípravy. Spišiaci aj ľudia z Liptova bujeme na ňu: hladkú
majú vo veľkej úcte chlieb, jedlom nikdy múku, masť, mlieko, soľ,
neplytvajú, vždy si uctia pocestného, hoci len ocot, cukor, tvaroh, hlávtanierom polievky. Stravovanie občanov kový šalát.
Liptova bolo v minulosti založené predovšetkým na domácich zdrojoch. Ľudia jedli to, čo POSTUP: Do kastróla dáme rozpustiť masť a do
si dopestovali, prípadne dochovali vo svojich horúcej pridáme rovnaké množstvo hladkej múky.
domácnostiach. Významnou plodinou bola Urobíme veľmi svetlú zápražku, ktorú podlejeme
pohánka, kapusta, z obilnín sa pestovala mliekom a za stáleho miešania získame polohuspšenica, ovos, jačmeň. Konzumovali sa tú, lesklú a hladkú omáčku. Túto osolíme a môžes mliekom, škvarkami a sušeným ovocím.
me pridať ocot aj cukor v rovnakom pomere.
Potom pridáme tvaroh a v lete aj natrhaný šalát.

Čo možno o našej Integrovanej stratégii rozvoja územia ešte neviete
SÚHRNNÝ PREHĽAD INTEGROVANEJ
STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA (ISRÚ)

Vízia = obraz budúcnosti, ktorú zamýšľame
Definícia vízie: popisuje stav, kde sa chcú
vidieť v budúcnosti tí, čo určujú ciele.
Môže popisovať stav o 10 alebo 20 rokov,
ak všetko pôjde presne podľa plánu.

Už od roku 2005
sa v území MAS
koordinujú spoločné kroky smerujúce
k rozvoju cestovného ruchu a vidieckeho turizmu na základe primárnej požiadavky zo strany
samospráv okresu Levoča. Koordináciou
postupov bolo poverené záujmové združenie
právnických osôb – Centrum prvého kontaktu
Levoča, ako inštitúcia, ktorá sa už v tejto dobe
výrazne zasadzovala za regionálny rozvoj
v danom území.
Iniciatívu pri príprave stratégie rozvoja územia
MAS LEV prevzal tím šikovných ľudí, ktorí
sformuloval aj priority pre náš región. Návrh
stratégie bol tvorený širšou pracovnou
skupinou, v žiadnom prípade nie od stola.
Vždy bolo a bude pre nás dôležité pozerať sa
na rozvíjanie územia MAS LEV nielen
z pohľadu obcí, ale aj zástupcov škôl, neziskových organizácií, podnikateľov, aktivistov a
mnohých ďalších ľudí, ktorí tu žijú a pôsobia.
Časť z nich tento prístup oslovil do takej
miery, že sa zaangažovali aj pri samotnom
založení OZ MAS LEV, o.z. a stali sa jej
zakladajúcimi členmi, pričom na ustanovujúcej
schôdzi MAS prejavili záujem pracovať
vo výboroch a komisiách. Získavanie a
zhromažďovanie informácií, množstvo analýz
spracovávaného územia, jednoducho veľa
mravčej práce predchádzalo celej jej tvorbe,
v ktorej je zapísaná aj vaša obec.










Sme obyvatelia regiónu okresu Levoča,
žijúci v priestore, ktorý:
má dostatok finančných prostriedkov
na fungovanie a rozvoj;
má kompletne dobudovanú technickú
infraštruktúru;
má rozvinutú a dobre fungujúcu podnikateľskú sféru;
má rozvinutý cestovný ruch;
je známy na Slovensku, v Európskej únii
a vo svete;
je vhodným miestom pre život mladých
a vzdelaných ľudí;
nie je izolovaný od ostatného sveta, ale
pestuje partnerstvá na rôznych úrovniach;
môže byť hrdý na svojich obyvateľov, ktorí
sú si vedomí zodpovednosti za vlastný
život a rozvoj komunity, zapájajú sa do
činnosti regiónu a sú angažovaní vo
veciach verejných.

Opýtali sme sa za Vás manažérky MAS LEV
Aký význam má stratégia rozvoja?
„ISRÚ je plánovaný rámec pre koordinovanú
činnosť aktérov vidieckych oblastí a rozvojové
aktivity subjektov nášho územia, pričom jeho zostavenie je
ich prejavenou vôľou spôsobom zdola nahor. Predpokladá efektívne využívanie endogénnych zdrojov, ku ktorému
sa musíme učiť a spoločne
prispievať.“

Stratégia MAS LEV nesie názov: LEVočský región – perla Spiša ........ a sen sa stane skutočnosťou Ide o jedinečný dokument s množstvom
zaujímavých informácií. Napríklad: „Územie MAS LEV má v sebe obrovský ľudský potenciál pokiaľ ide o tradičné zručnosti
obyvateľstva. V súčasnosti sa tradičnému remeslu venuje 130 identifikovaných umelcov. Najväčšej obľube v riešenom území sa
teší vyšívanie, pletenie, háčkovanie, šitie krojov, ktoré predstavuje až 25 % všetkých činností. Nasleduje práca s drevom cez
výrobu píšťaliek, až po umelecké rezbárstvo (20 %). Svoju tradíciu zaznamenáva i tkáčstvo (13 %) a tiež cukrárstvo, pečenie,
zdobenie perníkov a pod. (7 %) Nájdu sa však aj ľudia, ktorí sa venujú umeleckému kováčstvu, pleteniu košíkov, maľovaniu obrazov, výzdobe veľkonočných vajec, paličkovaniu, výrobe sviečok a pod.“ TOTO VŠETKO A EŠTE VIAC MÁME DOMA v MAS.
STRATEGICKÁ PRIORITA

STRATEGICKÁ PRIORITA

STRATEGICKÁ PRIORITA

STRATEGICKÁ PRIORITA

„Zdravá myseľ a duša
prosperity“

„Nenechajme ladom naše
pramene“

„Ostaňme na vidieku - je tu
krásne“

„Vyhrajme v našom regióne
cez kolektívne hry“

Okolie Spišského Podhradia

Obec Bijacovce (slávnosti)

Obec Bugľovce
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Obec Nižné Repaše

Našim partnerom
Organizační a finanční partneri odborného a sprievodného programu LeaderFESTu 2012 Levoča:
ELARD je medzinárodná nezisková asociácia, ktorá bola založená prostredníctvom národných sietí
Leader z rôznych členských štátov EÚ. Zameriava sa na podporu vidieka a regionálneho rozvoja v rámci
Leader filozofie, podporuje vytváranie sietí a vytvára priestor pre spoluprácu v nadnárodných projektoch.
Európska asociácia LEADER pre ELARD kampane šíria filozofiu metódy Leader ako na miestnej (základnej) úrovni, tak aj na inštituciorozvoj vidieka
nálnej, pričom využívajú prístup: zdola nahor, inovácie a multi-sektorové partnerstvo. Jej členovia sa
aktívne podieľajú na odbornom programe počas svojich prezentácií.
Úlohou Národnej siete MAS ČR je predovšetkým podporovať činnosť MAS, rozvíjať ich vzájomnú spoluprácu a prenos skúseností. Sieť je partnerom pre spoluprácu s ďalšími inštitúciami, ktorých činnosť sa
dotýka rozvoja vidieka. Na LeaderFESTe sa venujú príprave a organizácii jedného workshopu, ktorý
nesie názov Metóda Leader ako nástroj východného partnerstva a programu konferencie.
Poslaním NSS MAS je predovšetkým združovať miestne akčné skupiny (ďalej MAS), verejno-súkromné
partnerstvá pracujúce na princípoch prístupu LEADER a odborníkov pôsobiacich v oblasti regionálneho
rozvoja. Ďalej reprezentuje a zastupuje členov na národnej, nadnárodnej a medzinárodnej úrovni; spolupracuje a komunikuje s riadiacim a platobným orgánom a inými inštitúciami zaoberajúcimi sa rozvojom vidieka;
propaguje a medializuje NSS MAS. NSS MAS pomohlo s propagáciou a prezentáciou akcie tlačou brožúrky
Folklór nás spája a zabezpečením sprievodného programu (kultúrny program) a organizáciou workshopov.
je NSRV zoskupuje organizácie a orgány správy zapojené do rozvoja vidieka, zhromažďuje dáta o opatreniach Spoločenstva; sleduje a monitoruje údaje v oblasti rozvoja vidieka; poskytuje informácie pre verejnosť
prostredníctvom informačných bulletinov, príručiek, internetových stránok a pod.; zabezpečuje školenia,
semináre; pripravuje vzdelávacie programy pre MAS v procese formovania; podporuje spoluprácu formou
konferencií; slúži ako kontaktný bod v rámci aktivít prístupu Leader pre všetkých vidieckych partnerov; zabezpečuje pravidelné
stretnutia tímu NSRV. Organizačné a finančné zabezpečuje konferenčnú časť LeaderFESTu.
Starobylé mesto LEVOČA ležiace na východe regiónu Spiš je doslova kultúrno-historickým pokladom medzi
slovenskými mestami, s množstvom stavebných pamiatok viažucich sa k slávnym dejinám mesta. Aj LeaderFEST
prispeje svojim programom, či už odborným (konferencia + workshopy), kultúrnym (vystúpenia folklórnych
skupín a iných umeleckých telies), spoločenským (partnerské stretnutia miestnych akčných skupín, raut) k zvýšeniu atraktivity územia. Mesto sa podieľa na príprave remeselného jarmoku (zapožičanie stánkov), kultúrneho
programu (pódium) a poskytne konferenčné a iné spoločenské priestory.
„Naša vízia je založená na rozhodnutí

vnímať ľudí ako jednotlivcov.“
UniCredit Bank Slovakia a. s. sa stala taktiež jedným z
partnerov pri organizovaní akcie LeaderFEST 2012. Prispeli
nielen sponzorsky, ale hlavne ochotou pomôcť s organizovaním a prípravou tohto podujatia. Ide o banku, ktorá je prostredníctvom jednej z najširších pobočkových sietí na Slovensku je svojim klientom vždy nablízku. Vo všetkých regiónoch pokrýva
finančné potreby individuálnych klientov, privátnych klientov, podnikateľov a firiem. Banka patrí k lídrom vo financovaní
firiem na slovenskom trhu. Je postavená na piliéroch - čestnosť, rešpekt, sloboda, transparentnosť, vzájomná dôvera. Jej cieľom

PSK poskytuje dotácie z vlastných príjmov na všestranný rozvoj územia PSK a na podporu všeobecne
prospešných služieb, alebo verejnoprospešných účelov. OZ MAS LEV sa zapojilo vo výzvy v Programe 2: Kultúra: Nehmotné kultúrne dedičstvo - živá kultúra. Žiadosť o poskytnutie dotácie je zameraná na podporu, zabezpečenie a prípravu sprievodného kultúrneho programu LeaderFEST 2012 Levoča.
Správna odpoveď v súťaži časopisu č. 6 (tajnička): LeaderFEST. Vyžrebovali sme dvoch víťazov, ktorí si môžu prevziať ceny
(propagačné predmety OZ MAS LEV, o.z.) v našej kancelárii. Mená víťazov: M. Maximová, Olšavica; M. Kurucová, Dravce.
NOVÁ SÚŤAŽ: Zaujímavostí
z „levieho územia“ (územie 31
obcí MAS LEV)
1. Otázka: V akej obci/meste
sa nachádza prírodná,
technická a trojnásobná
kultúrna pamiatka?
Odpoveď (3 názvy) zašlite na:
malecova@maslev.sk

Prírodná pamiatka
„Tri chránené duby“

Technická pamiatka
„kamenný gotický most“

Trojnásobná kultúrna pamiatka
na území MAS LEV

KONTAKT: OZ MAS LEV, o.z., Námestie Majstra Pavla 28, 054 01 Levoča, tel.: + 421 53 4699 066, + 421 53 4699 065,
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