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Miestna akčná skupina LEV dlhodobo žila
prípravami na LederFEST 2012... takmer
pol roka sme plánovali, prizývali
k spolupráci organizácie, žiadali donorov
o finančnú podporu tejto náročnej, a pre
združenie pracujúcom na princípoch prístupu Leader, veľmi dôležitej medzinárodnej
udalosti.
Začiatky boli neľahké, zvlášť, keď sme ešte
len odhadovali počet možných účastníkov.
Tieto obavy sa postupne strácali tak, ako sa
vyvíjali udalosti a plánoval sa program
v spolupráci s inými miestnymi akčnými
skupinami pôsobiacimi na Slovensku, ale
i v Čechách.
Mnohí nám neverili a často sme upadali
i my sami do pochybností, či toto celé
zvládneme a ustojíme. Predsa len, pre náš
tím, šlo o prvý takýto veľkolepý medzinárodný formát, ktorý sme pripravovali.
Organizačná únava sa prejavila práve
v najrozhodujúcejšie dni, avšak počet
účastníkov, folkloristov, ale i bežných
či náhodných
návštevníkov,
rovnako
počasie, ktoré vydržalo, ale najmä povzbudenia, úsmevy a klobúkové pozdravy od
známych i neznámych, nám pomáhali
vydržať tento nápor až do rozlúčky aj s tým
najposlednejším účastníkom LeaderFESTu.
A verte nám, nohy sme si necítili ešte
najbližší víkend.
Únavu však zakrátko zatienila radosť z toho,
že (takmer) všetko vyšlo podľa našich
predstáv, ktoré miestami boli odvážne.
Z pohľadu princípov prístupu Leader sme
si tak mohli dokázať, že dôležité sú vzťahy
– tie formálne, ale najmä neformálne.
Dôležité je chcieť hľadať spôsoby ako sa
veci dajú riešiť, nie hľadať dôvody, ako sa
niečo nedá. Dôležití sú ľudia,
kde stráca význam titul, či postavenie a rastie ľudská hodnota,
ochota robiť niečo pre iných
i nad rámec svojho pracovného
času. Pre mňa najdôležitejší bol
ľudský prístup, či už to boli
folklórne
súbory,
ktorých

mnohí členovia po pracovnej dobe a za
ľudské pán Boh zaplať, sa spájali pre dobrú
vec, aby vytvorili krásnu atmosféru, ukázali
ľudské charaktery a potenciál nášho územia
a celého Slovenska. Ale rovnako si vážim
i odborné kapacity, ktoré kvôli nám našli
spôsob, ako sa vymaniť z nabitého pracovného programu, pricestovali a neľutovali...
 Teší ma, že sme opäť stretli kľúčové
osobnosti
pôsobiace v programe Leader,
ktorých vyslovené myšlienky, veríme, budú mať odozvu v novom programovacom
období. Spoznali sme i nové tváre z mnohých tých, ktorí svojim územiam, rovnako
ako i my, odovzdávajú svoje srdcia. LeaderFEST ukázal, ako významné je presadzovať
do praxe teóriu, ktorú princípy programu
Leader v sebe majú (sieťovanie, integrácia,
partnerstvo, výmena skúsenosti). I preto ma
mrzí, že popri organizačných prípravách
sme museli rovnako intenzívne bojovať
a ešte stále bojujeme s nadmernou byrokraciou, nezmyselnosťou a nechápaním princípov prístupu Leader v jeho praktickej podobe, kde administrácia integrovanej stratégie
by sa mala podľa usmernení riadiaceho
orgánu realizovať bez akýchkoľvek, obdobných, iných, či citových
vzájomných
vzťahov... No uznajte, je vôbec
možné
urobiť
čokoľvek
bez
vzájomnej
spolupráce
a spolupatričnosti, na ktorých
sú verejno-súkromné partnerstvá
postavené?
Snáď
i LeaderFEST prispeje k zmene
myslenia nás všetkých.

LeaderFEST z pohľadu organizátora - MAS LEV
V sídle MAS LEV
počas príprav

Má j
pominul
a s ním aj náš
dlho očakávaný
LeaderFEST
2012
Levoča.
5 mesačné hektické obdobie príprav vystriedala
hektika samotnej
akcie, ktorá napriek našim miernym obavám z výsledku dopadla nad očakávanie úspešne.
V prvý deň bolo počas registrácií privítaných cca 170 účastníkov, ktorí spoznávali
nielen skvosty nášho regiónu, ale na uvítacom večeri aj seba navzájom.

Propagačné a informačné
materiály OZ MAS LEV, o.z.

Na tomto mieste sa chceme poďakovať pani starostke
z Nemešian, pani Gallovičovej a jej tímu za prípravu
tradičných spišských špecialít, vďaka ktorým sme mohli
našim účastníkom priblížiť atmosféru tradičného vidieka
v podobe skvelých pochúťok.
Medzi nimi nesmeli chýbať plnené pirohy (zemiakové,
bryndzové, so slaninkou), šúľance, koláčiky, halušky
(kapustové, bryndzové) a veľa iného.
No ani tí, ktorí uprednostnili nočnú prehliadku Spišského
hradu neľutovali. Ochutnávka stredovekej kuchyne —
posúchy s cesnakom a medom, kúpanie hradnej pani a osobné
stretnutie s katom zanechalo veľa príjemných spomienok.
Príjemnú atmosféru a zážitky z výletu preniesli v neskorých
nočných hodinách aj do kongresovej sály Mestského divadla
a ešte sa im ušlo aj z pripravených dobrôt.
30. mája po slávnostnom otvorení na námestí
Majstra Pavla opadla z predsedníčky MAS LEV
Andrei Hradiskej aj posledná úzkosť a počas celého trvania LeaderFESTu sa už pokojne venovala nielen váženým hosťom z rôznych
dôležitých organizácií pôsobiacich v oblasti rozvoja vidieka a cestovného ruchu, ale
aj bežným účastníkom, účinkujúcim, či náhodným okoloidúcim,
ktorí ju zastavovali, aby sa poďakovali za pekne pripravený
sprievodný program.

Naša vďačnosť preto patrí nielen
skvelým folkloristom, ktorí po celý deň
na dvoch pódiách zabávali účastníkov
LeaderFESTu.
Mestské divadlo žilo ruchom aj
v priebehu celej stredy.
Dva dopoludňajšie a dva popoludňajšie workshopy vďaka svojim zaujímavým témam prilákali hojný počet účastníkov.
Najväčší boom však v tento deň zažíval mestský park. Takmer 50 remeselníkov ponúklo tradičnú
kvalitu v podobe krásnych, ľuďmi nielen obdivovaných, ale aj vo veľkom nakupovaných
výrobkov. Na trhovisku sa využívala špeciálna
mena - Leader - pripravená práve pre túto jedinú
udalosť. Každý z remeselníkov potom mohol
podvečer zameniť Leadre za eurá.
Posledný deň sa niesol nielen v znamení konferencie a lúčenia, ale zopár
vytrvalcov využilo možnosť „vidieť vidiek na vlastné oči“ v podobe výletu
do obcí Nemešany a Brutovce.
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Obec Nemešany a Brutovce

Správa z Konferencie LeaderFEST 2012
ŠTATISTICKÉ ÚDAJE
LEADERFESTu 2012

Pri príležitosti LeaderFESTu 2012 Levoča sa dňa 31.5.2012 konala
v priestoroch Mestského divadla konferencia na tému: Integrovaný prístup pre
aplikáciu Leader po roku 2013, pod gesciou Národnej siete rozvoja vidieka SR.
Moderátorkami konferencie boli Ing. Malvína Gondová, manažérka NSRV SR
a riaditeľka ARVI, ktorá podujatie otvorila a Ing. Andrea Hradiská, PhD.,
predsedníčka OZ MAS LEV, o.z. a predsedníčka NSS MAS, ktorá ho uzavrela.
K aktuálnym témam sa svojou podnetnou prezentáciou ako prvý vyjadril
Ing. Roman Haken, člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru
v Bruseli s témou Podpora programu Leader a jeho princípov v stanoviskách
EHSV a Výboru regiónov.
Ďalším prezentujúcim bol významný predstaviteľ Poľskej národnej siete pre
vidiek, zástupca výkonného výboru poľskej siete MAS a prezident Malopoľskej
siete MAS, ktorý spolu so svojou kolegyňou Renatou Bukowskou predstavili
osvedčené postupy v programe Leader z regiónu Malopoľska a prístup
k budúcnosti Leadra v Poľsku.
Ing. František Winter sa prezentoval témou Leader v Českej republike,
predstavil začiatky Leadra, súčasnú situáciu i víziu do budúcnosti.
Ďalší prezentujúci Ing. Jiří Krist nadviazal nanajvýš aktuálnou témou, Národný
strategický plán Leader 2014+, v ktorej sa zaoberal hlavne otázkami problémov,
východísk, potrieb a cieľov v kontexte s jednotlivými prioritnými osami.
Ing. Zuzana Schottertová z MP a RV SR z odboru pre prístup Leader hovorila
o implementácii Leadra po roku 2013 na Slovensku.
Posledný prezentér pred prestávkou na občerstvenie Ing. arch. Peter Rusnák
z BB VIPA predstavil podnety pre budúci Leader v SR, čím výstižne uzavrel
tému budúcnosti Leadra.
S vedecky poňatou prednáškou sa predstavila doc. Ing. Mária Fáziková, CSc.
z SPU Nitra. Okrem iného predstavila pohľad na budovanie formálnych
a neformálnych vzťahov počas vzniku a v priebehu existencie MASiek a spôsoby
budovania MAS.
Ing. arch. Viera Juricová – Melušová z ÚNSK zas hovorila o rozvoji Nitrianskeho vidieka v kontexte regionálnej politiky EÚ v období od roku 2006 dodnes.
Ako posledný vystúpil Ing. Radim Sršeň Ph.D. z NS MAS Šumperský venkov,
ktorý témou Komunitne vedený miestny rozvoj v praxi ČR alebo Leader 2014-20
uzavrel nastolené otázky budúcnosti Leadra v Európe.

Nahlásených účastníkov
Zúčastnených účastníkov
Zúčastnených krajín
Slovensko
Česko
Lotyšsko
Poľsko
Estónsko
Z toho
Španielsko
Francúzsko
Fínsko
Srbsko
Veľká Británia
Zúčastnených MAS a iných
organizácií
MAS SR
Z toho
Iné organizácie
SR
MAS ČR
Iné organizácie
ČR
Ostatné krajiny
spolu
Folklórnych súborov
MAS LEV
Z toho
Iné MAS
Účinkujúcich folkloristov
Remeselníkov
Počet neregistrovaných
návštevníkov odhadom

255
248
10
105
98
17
14
4
3
2
2
2
1
97
24
10
33
10
20
26
11
15
455
47
1 500

Konferencia vyvrcholila prijatím Deklarácie všetkých účastníkov
LeaderFESTu 2012, v ktorej sa MAS obracajú na predstaviteľov svojich parlamentov a vlád, zástupcov európskej komisie a iných kompetentných úradov, aby Účastníci konferencie
pri príprave budúceho programovacieho obdobia zachovali myšlienku programu Leader, vytvárali širší priestor pre občianske iniciatívy vo vidieckom priestore, obmedzovali priestor pre korupciu a znížili byrokraciu na všetkých úrovniach, ako aj obmedzili centralizované rozhodovanie.
V závere Ing. Andrea Hradiská, PhD. ako líder
hlavného organizačného tímu poďakovala všetkým
zúčastneným za účasť a symbolický putovný kľúč
odovzdala späť do Českej republiky, kde sa bude konať LeaderFEST budúci rok a v roku 2014 v Poľsku.
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Prezentujúci konferencie (Ing. J. Krist)

Deklarácia - LeaderFEST 2012
Definícia deklarácie:
prehlásenie,
najčastejšie verejné a
slávnostné , vyhlásenie
k závažnej otázke

Deklarácia účastníkov konferencie LeaderFEST 2012 zo Slovenska, Česka,
Poľska, Fínska, Španielska, Estónska, Lotyšska, Srbska, Veľkej Británie,
Francúzska ako zástupcov európskej občianskej spoločnosti, podieľajúcich sa
na rozvoji vidieka, členov miestnych akčných skupín programu Leader.
My, účastníci konferencie LeaderFEST 2012 v Levoči sa obraciame na
vlády a parlamenty svojich krajín, ako i na Európsku komisiu, najmä DG AGRI
a DG REGIO, Európsky parlament, Európsky hospodársky a sociálny výbor
a Výbor regiónov s touto ponukou: Hlásime sa k zodpovednosti za splnenie cieľov
definovaných v programe Európa 2020, rozpracovaných v návrhu Nariadenia
Spoločný strategický rámec EÚ v období rokov 2014 – 2020.
Podporujeme metódu Komunitne riadeného miestneho rozvoja. Preto, aby sa
Miestne akčné skupiny v celej Európskej únii mohli do tohto úsilia účinne zapojiť,
je nutné vytvoriť MAS tieto predpoklady:

 Obmedziť centralizované rozhodovanie o rozvoji vidieka, často bez znalostí problémov
a používajúc nevhodné postupy i nástroje.
 Znížiť byrokraciu vo všetkých etapách programov, vzhľadom k tomu, že prehnane detailné
dokladovanie administratívnych postupov nezvyšujú kvalitu ani účinnosť programov, ale
naopak vyčerpávajú energiu MAS i konečných príjemcov a tým zásadne znižujú efektivitu
v realizácii programov.

„Andrejko, musím říct,
 Obmedziť priestor pre korupčné jednania na všetkých úrovniach realizácie operačných že si nastavila laťku
hodne vysoko. Bude
programov, posilniť kontrolu zdola občanmi, vytvoriť priestor pre väčšiu publicitu težké
ji
překonat.
a transparentnosť, od fázy prípravy stratégií až po realizáciu projektov. Boj s korupciou ale Obávám se, že se nám to
zároveň nemôže byť dôvodom pre rast byrokracie.
nepovede.“

 Vytvárať väčší priestor pre iniciatívu občanov, malých podnikateľov i miestnych samospráv
zdola nahor, tým obmedziť prístup k fondom pre rôzne dotačné mafie, ktoré
v mnohých prípadoch devalvovali zmysluplné využívanie verejných zdrojov a menia
tým demokraciu na kleptokraciu!

(Ing. František Winter,
predseda NS MAS ČR)

Podnety pre budúci LEADER na Slovensku











Kontinuálne pokračovať v integrovanej podpore rozvoja vidieka;
Neobmedzovať podporu integrovanej stratégie rozvoja územia len na opatrenia
Programu rozvoja vidieka (PRV) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka
(EPFRV), ale umožniť financovanie stratégie zo všetkých eurofondov;
Otvoriť prístup k zdrojom pre všetky zadefinované cieľové skupiny v rámci integrovanej
stratégie rozvoja územia (ISRÚ) zdola;
Plnohodnotne využiť možnosti podpory pre rast implementačných kapacít a celoplošnú
podporu integrovaného rozvoja vidieka;
Podpora implementácie stratégií by mala byť diferencovaná takisto ako podpora chodu MAS;
Zabezpečiť objektívnosť hodnotenia ISRÚ a výber MAS;
Zjednodušiť metodiku a prácnosť spracovania integrovaných stratégií;
Zjednodušiť administráciu a posilniť administratívne kapacity pre Leader;
Vyčleniť pre prístup Leader 10% prostriedkov PRV;
Umožniť čo najširšie a najrozmanitejšie formy spolupráce partnerstiev.
Spracoval: Ing. arch. Peter Rusnák, NSRV, Regionálne pracovisko Banská Bystrica
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„Povedz mi a zabudnem, ukáž mi a ja si spomeniem, ale nechaj ma sa zúčastniť a ja pochopím.“ Konfucius

Závery z workshopov - LeaderFEST 2012
A. Komunitne vedený miestny rozvoj ako nástroj
predvstupovej politiky EÚ
Nosnou témou workshopu bola budúcnosť Leadra na Západnom Balkáne.
Hostia diskutovali o tom, ako je možné dobré skúsenosti z uplatňovania Leader v rôznych európskych krajinách preniesť do vytvárania MAS na Balkáne.
Diskutujúci sa uzhodli na tom, že Leader sa odporúča pre uplatnenie vo všetkých pripravovaných fondoch EÚ a Leader by sa mal tiež objaviť
v operačných programoch jednotlivých krajín. Teraz je potrebná veľká podpora a objasňovanie Leadra na príslušných orgánoch (ministerstvách), aby sa
na Leader nezabudlo ako zo strany EÚ, tak aj jednotlivých štátov.

B. Miestne a regionálne produkty a služby,
Perspektívy ekologického hospodárstva
Aktuálnym výstupom aktivít pracovnej skupiny
Regionálna značka je vybraný logotyp regionálneho
značenia na základe hlasovania 21 subjektov prostredníctvom NSS MAS. Národnej sieti Slovenských MAS
bolo odporučené, aby oficiálne zastrešila národnú
úroveň koordinácie regionálneho značenia. Skupina
odporučila na úrovni NSS MAS zjednotiť aspoň
základné body dizajnu manuálu. Diskusiou sa dospelo
tiež k odporúčaniu prijať na úrovni NSS MAS
4 základné kritéria: tradícia, miestna surovina, ručná práca, jedinečnosť.

C. Vidiecky cestovný ruch
Účastníci v rámci krátkej diskusie dospeli k záveru, že podpora vidieckeho cestovného
ruchu v rámci prístupu Leader je dôležitá a prináša rozvoj miestnej ekonomiky
územia. Je dôležité oblasť vidieckeho cestovného ruchu podporovať aj v nasledujúcom
programovacom období. Pre realizáciu zámerov v oblasti vidieckeho cestovného ruchu
by bolo prínosom zjednodušiť administratívne postupy, ktoré musia žiadatelia
pri podávaní žiadostí a pri ich realizácii riešiť.

D. Mládež a miestni obyvatelia - aktívne prvky verejnosúkromného partnerstva
Workshop D bol zameraný na prácu s mládežou v našich regiónoch. Počas diskusie sa zúčastnený zhodli v potrebe práce s touto skupinou. Veľa sa hovorilo aj
o postavení mládeže v programe Leader. Tu sa hlavne slovenský účastníci zhodli
na tom, že pri súčasnom nastavení sa MASky dostávajú do patovej situácie.
Na jednej strane sa očakáva zapojenie mládeže do programu Leader a napĺňanie
indikátorov obsahujúcich počty zapojených mladých ľudí, no na druhej strane,
pri snahe MASiek o organizáciu aktivít zacielených na túto skupinu, im bolo oznámené, že sa nejedná
o cieľovú skupinu PRV a Leader, takže dané vzniknuté náklady budú klasifikované ako neoprávnené.

E. Obecný jarmok : VAŠA OBEC - NAŠA OBEC,
gazdovský dvor
Hlavným cieľom bolo poukázať na to, ako obce vytvárajú prostredie na vznik
pracovných miest a svoj ďalší rozvoj, aké očakávania majú na program rozvoja
vidieka a prístup Leader v novom programovacom období Prezentovalo sa
niekoľko obcí, ktoré svojimi podnetnými projektmi motivovali ďalšie obce ku
kreatívnej spolupráci, využívaniu potenciálu územia, ako aj k zapojeniu mládeže
do aktivít, smerujúcich k rozvoju cestovného ruchu.
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Postrehy účastníkov LeaderFESTU 2012 Levoča
Veľká zodpovednosť za organizáciu tohto podujatia, ktorá padla na plecia
občianskeho združenia MAS LEV po prevzatí putovného kľúča vlani
v decembri od českých kolegov, bola podľa reakcií ich samotných
naplnená a dokonca aj prekročená, čo nás nesmierne potešilo. Ponúkame
Vám niekoľko reakcií účastníkov na toto veľkolepé podujatie.
Ahoj všechny Levské Lvice!!!:-) Ještě
jednou moc děkujeme všem za krásně
zorganizovaný LeaderFEST - bylo to
opravdu super!!! Doufám, že jste si
trošku odpočinuly a opět se dostaly do
normální pracovní teploty ...
(Ing. Radim Sršeň, PhD., manažér
MAS Šumperský venkov)

Ahoj Aďka, ešte raz úprimná gratulácia Tebe a
všetkým Tvojim kolegyniam za perfektnú
organizáciu LeaderFESTu. Zaslúžite si obdiv a
uznanie všetkých účastníkov.

Ahoj všem, moc vás všichni po návratu z nádherné
akce pozdravujeme. Musím vám za všechny moc
poděkovat. Máme za sebou moc zážitků a každý po
cestě vyprávěl o něčem zajímavém čím ho něco
překvapilo a zaujalo. (něčím jste ho ohůrili). Byl to
bohatý program a smekáme před vámi jak jste moc
šikovné. Z naší strany máte samé jedničky. Těšíme se
na další setkání a spolupráci. (Petr Pecha, manažer
MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s.)
Leaderfest v Levoči bol po organizačnej stránke zvládnutý výborne. Čo sa
týka programu, bol vyvážený, každý si mohol nájsť to, čo ho zaujímalo.
Pre ľudí, ktorí prišli kvôli získaniu nových nápadov, boli jednotlivé
workshopy podnetné. Prezentácie ponúkli množstvo nových pohľadov na
prácu ľudí v MAS - kách. Vystúpenia folklórnych skupín a remeselný
jarmok príjemne dotvárali atmosféru Levoče. Je trochu na škodu, že
pódium pri radnici bolo čiastočne mimo "diania", odrazilo sa to na nižšej
návštevnosti vystúpení. Ale na druhej strane, prípadné nedostatky sa riešili
operatívne, čo bolo pozitívne pre celkový dojem z podujatia. Myslím si, že
LeaderFEST v Levoči splnil naše očakávania nielen po pracovnej stránke,
ale aj po stránke kultúrno-spoločenského vyžitia. (Katarína Holá, Miestna
akčná skupina mikroregiónu Teplička)
Chtěl bych Vám touto formou poděkovat za pozvání a za umožnění
poznat trochu ze života lvic. Díky a s pozdravem.
(Ing. Miloš Jirovský - námestník Sekcie priamych platieb a rozvoja vidieka, Štátny poľnohospodársky intervenčný fond ČR)
Ďakujeme za príjemné podujatie. Leadre
boli skvelá mena. Vymysleli ste to perfektne. Každý si určite zarobil práve vďaka
novému platidlu „zeleným leadrom“.
(Stanislav Jansčák, remeselník MAS
LEV)
Ešte raz ďakujeme za super zorganizované podujatie. (Ing. Michal Strnál,
regionálny koordinátor Národná sieť
rozvoja vidieka SR, Regionálne pracovisko pre žilinský kraj)

Ďakujeme za Vaše

Vďaka za príjemnú a informatívne bohatú akciu
LeaderFEST 2012. Najmä
za príjemný večer a prezentáciu vašich tradícií.
(Petri Rinne, Prezident
ELARD)

(Ing. arch. Peter
Rusnák, regionálny
koordinátor
NSRV pre Banskobystrický kraj).
Pani Hradiská, patrí Vám vďaka, pretože ste si
vyskúšali akciu veľkého záberu a myslím si, že
Vám to vyšlo. Teším sa na spoluprácu s Vami aj v
budúcnosti.
(Mgr. Ingrid Kamenicka, riaditeľka Mestského
kultúrneho strediska v Levoči)
Chcel by som sa
Vám poďakovať za
výborne pripravenú
akciu na tohoročnom LeaderFESTe a
tradičný jarmok.
(Stanislav Dunčko, remeselník MAS LEV)
Pobyt v Levoči bol
nádherný, mali ste to
všetko výborne pripravené. Páčil sa mi
aj fakultatívny výlet
na Spišský hrad.
Veľmi pekne ste sa
postarali o všetkých
účastníkov. Veľmi Vám všetkým ďakujem.
(Ing. Alois Horák, KDU-ČSL Šumperk)

Na LeaderFESTe sa
nám
páčilo,
ja
osobne Vás hodnotím ako milých
hostiteľov :-) Bolo
vážne skvelo, veď
napokon aj fotky
hovoria za všetko :-) prajme pekný deň.
(Ing. Ľuboslava Sokolová, Kancelária MAS
poďakovania Vršatec)
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LeaderFEST potvrdil profesionalitu levočských súborov
BRASS COLLÉGIUM

CHORUS MINOR

Fanfáry, ktoré zazneli na úvod oficiálneho otvorenia
LeaderFESTu z balkóna Mestského úradu, očarili všetkých
prítomných v miestnom parku.

Chorus Minor otvoril počas LeaderFESTu spoločenský večer
s veľkým úspechom. Širokým repertoárom oslovili všetkých
prítomných, o čom svedčil niekoľkominútový aplauz.

Brass Collégium sa špecializuje na vežovú hudbu a hudbu
komponovanú pre slávnostné príležitosti. V priebehu existencie Brass Collégium vyprodukovalo vyše 250 hudobných
produkcií doma, ale tiež v Česku a Poľsku. 20 rokov hráva
koncerty vežovej hudby z balkóna tunajšej radnice, čím stavia
Levoču do pozície jediného mesta na Slovensku pýšiace sa
touto raritou. Počas letnej turistickej sezóny si Brass
Collégium vypočuli stovky návštevníkov mesta majúci šťastie
byť na námestí v čase koncertov. Tie sa konali vďaka pomoci
kultúrneho centra vždy raz týždenne v predpoludnajších
hodinách.
Brass Collégium tvoria:
tuba B: L. Lisovszki,
1. trúbka: V. Tomko,
2. trúbka: P. Kuľa,
J. Lang,
1. trombón: Ľ. Strážik,
2. trombón: V. Kuľa,
MUDr. T. Remecký

Komorný spevácky zbor Chorus Minor vznikol v roku 1998.
Jeho zriaďovateľom je ZUŠ v Levoči. Pracuje pod vedením
dirigentky Márie Kamenickej. O hlasovú kultúru spevákov sa
starajú hlasoví pedagógovia Karolína Kopaničáková a Milan
Pollák – vicedirigent speváckeho zboru. Chorus Minor
reprezentujú kvalitní sólisti – Karolína Kopaničáková, Milan
Pollák a Marián Kavač. Zbor účinkuje pri liturgických oslavách cirkevných sviatkov a pri rôznych príležitostiach v meste
a okolí. Aktívne spolupracuje s magistrátom Mesta Levoča,
Spišským múzeom v Levoči a ďalšími inštitúciami. Vo svojom
repertoári má skladby duchovného i svetského charakteru.
Čerpá z oblasti vážnej i ľudovej hudby a v nemalej miere sú
zastúpené aj žánre gospel, spirituál, či jazz. Počas desiatich
rokov svojej existencie sa vypracoval na reprezentačné teleso
školy aj mesta. Má za sebou mnoho koncertov, benefičných a
súťažných vystúpení nielen doma, ale i v zahraničí.

LEVOČAN
Komornú zborovú atmosféru vzápätí vystriedal folklór
v podobe piesní a tancov temperamentného súboru Levočan.

Súbor vznikol v marci 2002 pri ZUŠ na podnet riaditeľa
Dušana Kamenického s podporou Mesta Levoča. V súčasnosti
má 45 členov v troch zložkách: hudobnej, speváckej
a tanečnej. Jeho prevažnú časť tvoria žiaci, bývalí absolventi a
učitelia ZUŠ. Vedúcou tanečnej zložky a choreografkou je
Tatiana Stanislavová, bývalá sólová tanečníčka folklórneho
súboru Čačina v Spišskej Novej Vsi. Vedúcim hudobnej
a speváckej zložky, ako aj upravovateľom hudby, je učiteľ
ZUŠ v hre na sláčikové nástroje Ladislav Lisovszki, bývalý
člen Vojenského folklórneho súboru Jánošík. Repertoár súboru
zahŕňa spevy a tance zo Spiša, Šariša, Zemplína, Liptova,
Podpoľania, Horehronia, Zamutova a Goralskej folklórnej
oblasti. Pre každú z týchto oblastí má súbor charakteristické
krojové vybavenie. Levočan má za sebou množstvo vystúpení
na miestnej, slovenskej i medzinárodnej úrovni. Za dosiahnuté
výsledky a reprezentáciu Slovenska v zahraničí mu v roku
2004 bolo udelené ocenenie MŠ SR.
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Po úspešnom LeaderFESTe 2012 pokračujeme s propagáciou našej MAS na výstavách
BLÍŽI SA VÝSTAVA AGROKOMPLEX V NITRE
Tento rok sa medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava Agrokomplex v Nitre bude konať v dňoch
od 23. do 26. augusta. Záštitu nad jej už 39. ročníkom opäť prijalo Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
Agrokomplex 2011
Výstavisko Agrokomplex tak ponúkne priestor pre viac ako 450 vystavujúcich firiem
nielen zo Slovenskej ale i Českej republiky, Maďarska, Poľska, Talianska, Nemecka,
Francúzska, Švajčiarska a mnohých ďalších krajín. MAS LEV sa tejto výstavy zúčastní
už po tretíkrát.
MAS LEV V ZAHRANIČÍ
Ani nie týždeň po Agrokomplexe v Nitre našu MASku po druhýkrát privíta
výstavisko v Českých Budějoviciach (naša MAS LEV bude v pavilóne Z). Země živitelka
je výstava venovaná obnove a rozvoju vidieka, rastlinnej a živočíšnej výrobe, poľnohospodárskej technike, potravinárskej
výrobe, lesnému a vodnému hospodárstvu, záhradníctvu a pestovateľstvu, službám pre poľnohospodárstvo a iným príbuzným
témam. Konať sa bude v dňoch 30. 8. - 4. 9. 2012.
PREZENTÁCIA MAS LEV SPOLU S PARTNERMI Z ČESKEJ REPUBLIKY
V tomto roku predstavíme naše územie LEVa na oboch výstavách v spoločnom stánku so
zástupcami z partnerskej MAS Rýmařovsko.
PROJEKT SPOLUPRÁCE „Kde bolo, tam bolo....“ „Kde nebylo, tam bude“
23. Jún 2012: Slávnostné otvorenie turistických chodníkov - v rámci realizácie aktivít projektu spolupráce došlo k propagácii
taktiež formou spoločnej akcie k slávnostnému otvoreniu investícii partnera z ČR (turistické odpočívadlo Ryžoviště a náučný
chodník Břidličná), na ktorých sa zúčastnila aj partnerská MAS LEV. Podujatie sa uskutočnilo v meste Břidličná v rámci
Slávností Mesta, kde vystúpilo množstvo súborov a skupín z ČR. MAS LEV reprezentovala skupina FANTASIC, ktorá sa
venuje aj folklórnej hudbe. Svoj repertoár predstavili svadobnými piesňami z regiónu.
Súťaž: Správna odpoveď z časopisu č. 7: Bijacovce, Dravce, Levoča. Vyžrebovali sme víťaza, ktorý si môže prevziať cenu
(propagačné predmety OZ MAS LEV, o.z.) v našej kancelárii. Meno víťaza: M. Hvilová, Levoča.
Nová súťaž:
Odpoveď
posielajte na
e-mail: malecova@maslev .
sk (do 31.8.2012)
6
9
1 3 4
2 2 6
2 2 1 2
2 2 3 1 2
2 2 2 2 2
2 5 4 1
2 2 1 2 2
1 1 2 5 2
2 1 1 1 1 2
2 2 1 2 4
2 2 1 5 6
1 3 3 6
4 2 1 1
3 9
2 5 1
2 6
6
3 1
2 2
2 3
2 3

1

2
1
2

3
7
1

8
2
2

4
2
2

2
2

1
2
2

2
2
2

2
2
2

2
2
2
1

3
2
1

1
1

4
1
1

5
1
1
2

2
1
1
2

2
1
1
2

2
1
1
2

2
2
1
2
3

2
2
1
1
2

2
1
5
1
1

2
1
5
5

4
1
1
1
1
1

4
1
1
1
1

3
1
4
1
1

8
3

2
2

2

3

3

KONTAKT: OZ MAS LEV, o.z., Námestie Majstra Pavla 28, 054 01 Levoča, tel.: + 421 53 4699 066, + 421 53 4699 065,
www.maslev.sk, © Počet výtlačkov: 5000 ks, Nepredajné
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