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Sľuby sa musia plniť

Samozrejme nikto nechce zapadnúť prachom, splynúť s davom... chceme byť akosi
A ja patrím medzi tých ľudí, ktorí si za svo- prirodzene viac než priemerom. Na druhej strajim slovom stoja... a sľuby dané sa snažia pl- ne však priemer pre jedného môže byť už maniť, pokiaľ skutočne nezasiahne vis major. ximálny výkon. Iný zas životné úlohy rieši
Niekedy tie sľuby chce človek splniť i napriek s ľahkosťou a hravo by zvládol omnoho viac...
tomu, že ani ten komu boli sľúbené, už o nich a práve tu sa prejavuje individualita každého
nestojí.
z nás. A i preto sa mnohým môže zdať, že ľuMinulý úvodník sa mohol javiť pre čitateľov dia na „dôležitých“ postoch nerobia nič....
pesimisticky... I líder je totiž len človek Zrejme však platí: „Pomôž si človeče, aj Boh ti
a občas mu energia ubúda, zvlášť ak stojí na pomôže“. Zastávam totiž názor, že problémy,
križovatke, kde sa rozhodu„ Sme jedineční...a to aj vo ktoré vznikli na určitej úrovni
je, ktorou cestou ísť, prí- svojich schopnostiach, či zruč- (rodinnej, lokálnej, regionálnej...),
padne ktorú cestu opustiť. nostiach, vedomostiach, preto sa na rovnakej úrovni vlastnými
Je pravdou, že energiu ešte je nevyhnutné do istej miery silami musia dať vyriešiť. Inej
dobíjam, keďže nefičím prispôsobiť sa okoliu, avšak cesty, podľa mňa, niet.
na baterkách energizer... ostať sami sebou, nezaprieť A preto, ak som sľúbila nové vízie
Môj optimizmus sa však v sebe to, čo nás odlišuje od pre naše územie... je potrebné si
vrátil do pôvodných koľají.
uvedomiť, že moja vízia, nemusí
iných.“
Možno je to už aj tým, že
byť zákonite i tou Vašou. Som
slnko začalo intenzívnejšie svietiť, že sa vyrie- však rada, že sa k nám pridávajú mladí ľudia...
šili všetky podstatné problémy a najmä oslovili tí, ktorí majú mnoho energie, elánu, tí, ktorým
ma ľudia, ktorých nepoznám a niekoľkými dnes patrí svet a tiež nové programovacie obvetami ma nabudili k poznaniu, že to čo robí- dobie .... I preto sa pokúšame prispôsobiť sa
me, má význam, najmä ten ľudský.
ich svetu, napríklad tým, že sme zaviedli marČasto hovorím, že to čo dávame, sa nám inou ketingovo-komunikačný nástroj na informovacestou vracia späť. Preto ma tešia slová od ľudí nie o našej činnosti a priblížili sa tak nielen
z iných území, ktoré chcú ísť v šľapajach našej mladým v našom území, ale prostredníctvom
MAS. Dovolím si zacitovať aspoň starostku blogu www.maslevoca.blogspot.sk i svetu.
Mariku z MR Čierna hora „Som veľmi rada, že V závere mi dovoľte upresniť slová z minulého
som Vás spoznala, pretože ste veľmi otvorená úvodníka, kedy som hovorila, že sa vzdávam
a prístupná, vidno, že Vám záleží na ľuďoch a boja typu „hlavou proti múru“ a nebudem sa už
aj obciach vo Vašom okolí a nielen to, že v uchádzať o stoličku predsedu, mysliac si, že
rámci svojich možností "suplujete" aktivity ľudia už vnímajú rozdiel medzi jednou MAS
tých, ktorí "sedia" na dôležitých postoch a a sieťou MAS pôsobiacich na Slovensku (NSS
mohli by niečo pre nás všetkých urobiť...a žiaľ, MAS ). Za svojim slovom som si stála...
nerobia nič....“
a teda novým predsedom NSS MAS sa stal
Ja však tvrdím, že možno robia všetko čo do- predseda MAS Vršatec, ktorý to bude najbližkážu,... čo je v ich silách. Možno sú len viac šie dva roky ťahať namiesto mňa. Dané rozako je potrebné, zasadení v skostnatených hodnutie som urobila z dôvodu, že sa chcem
a nepružných systémoch, ktoré pohltili celý s väčšou energiou venovať územiu MAS
svet. Je o mne už vcelku známe, že vybočovať LEV,... lebo tu som doma, toto miesto miluzo systému je mojou špecialitou... nie, nie, jem, toto územie je mojou srdcovou záležitosnerobím to naschvál, ako si to mnohí myslia,... ťou... Pre ľudí, ktorí v ňom žijú som ochotná
to som proste ja. A taká je väčšina z nás, len si neustále riskovať, neustále bojovať, neustále
to musíme uvedomiť a nenechať sa nikým byť jednoducho sama sebou... a to všetko spolu
a ničím manipulovať.
s mojim tímom a s Vami. 
A.H.

„Aktívnymi občanmi sa nerodíme, ale učíme sa to.“
V levočskom okrese je do tohto zaujímavého programu zapojených päť škôl tri levočské školy – Materská škola
Gašpara Haina, Základná
škola Gašpara
Haina a Spojená
škola
Jána Vojtaššáka
internátna a Základná škola Drav
Mládež
- ŠANCA
PRE
ROZVOJ
VIDIEKA

SLOVENSKO = VIDIECKA KRAJINA
Samotný pojem VIDIECKA MLÁDEŽ je pomerne inovatívny:
IUVENTA, celoslovenská organizácia pre
deti a mládež realizuje množstvo projektov
pre mladých ľudí, ktorí sa chcú realizovať
nielen medzi svojimi rovesníkmi. Mladí
ľudia sa v nich naučia ako pripraviť a zrealizovať malý projekt, ktorý môže niečo
zmeniť, ovplyvniť, alebo uskutočniť zaujímavú akciu.

Viac ako 50% obyvateľstva žije vo vidieckych oblastiach s hustotou nižšou
ako 150 obyvateľov na km2.
Vo vidieckych obciach žije 15-50% obyvateľstva v rámci regiónu.
Charakteristickým znakom je: nižšia tendencia organizovať sa a
snaha veci meniť, lebo sa „všetci“ poznajú.

Obec Brutovce

Spolupráca IUVENTA a MAS KomPrax
Národný projekt ESF
Operačný program Vzdelávanie
Najkomplexnejší projekt v histórii rozvoja práce s mládežou
– vzdelávanie pre 8000 mladých ľudí

Podpora implementácie mládežníckej politiky na
miestnej úrovni – spolupráca pri tvorbe ISRÚ

Dáva možnosť získať mladým ľuďom také kompetencie, ktoré
by ich zvýhodňovali pri získavaní práce

Identifikácia lídrov v komunite = subsieť aktívnych
ľudí pre MAS, výmena informácií a skúseností

200 Eur na projekt podporujúci zmenu v miestnej komunite =
šanca lepšie sa cítiť v komunite, lebo pre ňu niečo urobili

Vyhľadávanie mladých ľudí v regióne pre vzdelávanie
(pre KomPrax)

IUVENTA SA ORIENTUJE NA MAS:
1. Vyhľadávanie potenciálnych aplikantov do programu v
regióne
2. Podpora uznania výstupov neformálneho vzdelávania v
koncepčných materiáloch na miestnej a regionálnej úrovni
3. Vysielanie MAS do zahraničia - výmena skúseností s partnermi
4. Vytváranie „štruktúr“ na miestnej úrovni - mládežnícke a
obecné rady mládeže
5. Medzinárodné projekty tematicky zamerané na rozvoj vidieka

Link na podmienky projektu: http://www.iuventa.sk/sk/
Aktualne-skolenia/Zakladne-vzdelavanie-mladeznickychveducich-projekt-KomPrax-Kompetencie-pre-prax
Akcie zamerané na podporu aktívneho občianstva:
 Mládežnícke výmeny a iniciatívy
Projekty mládežníckej demokracie
Školenia a semináre
Stretnutia mladých ľudí a ľudí zodpovedných za
mládežnícku politiku
Zdroj: www.iuventa.sk

Posuňte to tým, ktorých by to mohlo zaujímať, konečne dobrá zmysluplná vec aj pre mládež.
Zaujímavým pozorovaním je, že
nezamestnanosť je najnižšia v tých
krajinách EÚ, ktoré majú kratší
pracovný týždeň, umožňujú
zdieľanie pracovných miest
a ponúkajú rôzne dotované
skrátené úväzky s dôstojným
ohodnotením práce.
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P O D N I K A N I E
A
M L A D Í
Ľ U D I A :
Tento vzťah je vo významnej miere ovplyvnený nízkym záujmom mladých
ľudí o odborné vzdelávanie; vznikom nových škôl, ktoré nereflektujú potreby regiónu a nedostatočným prepojením medzi školou - biznisom.
Problémom našej mládeže je aj nezamestnanosť, ktorá je dvojnásobne väčšia ako pri
iných vekových kategóriách, ďalej nízka úroveň vzdelania a vysokoškolsky vzdelaných
mladých ľudí.

„Kto v sebe nájde odvahu môže spoločne s inými ovplyvniť veci okolo seba.“

Za málo peňazí,
štúdiu veľa muziky
Za dedinou Brutovce (a nielen za touto) je vybudovaná Dobrým príkladom je aj obec Nižné Repaše, ktorá sa mnohý„provizórna skákacia rampa“. Istotne nespĺňa všetky normy a mi svojimi aktivitami venuje mladým ľuďom. Organizujú škobezpečnostné predpisy, ale je to niečo čo si spravili mladí, čo lu v prírode, tábory. Cez MAS LEV si dovybavili voľné prieich baví. Pouvažujte na vašich stretnutiach, zastupiteľstvách aj story základnej školy nábytkom (postele, zariadenie), čím prio takýchto aktivitách, projektoch pre mladých! Veď nie je speli k vytvoreniu zaujímavého miesta na oddych, rekreáciu,
všetko v obciach len o vode,
ale i skúšku odvahy ako pre
kanalizácii a plyne! Ak by
deti, tak aj ich rodičov. Posme len trošku „pomohli“
byt na čerstvom vzduchu
dobrej myšlienke, ktorá sa
bude určite skvelý a naučí
zrodí v hlavách našich mlaich samostatnosti. Prinesie
dých, stretla by sa naša enerurčite viac ako sedieť pri
gia vložená do projektu s
sociálnych sieťach, ktoré nič
jasným úspechom, pretože
nové neponúkajú, hodinoodpútanie sa od každodenvých skúmaniach iných ľudí
ných starostí napomôže odna facebooku, alebo strácaAj OZ MAS LEV
dýchnuť si od zabehnutého
ním času pri televízii.
napomáha mnohým
stereotypu.
projektom detských a
multifunkčných ihrísk,
Spoločne to ide ľahšie poPodporili sme aj náučný
klubovní, posilňovní,
vedalo si 5 škôl levočského
chodník v obci Olšavica,
požiarnej zbrojnice ...
okresu. Na začiatku riešili
ktorý láka deti do prírody.
v členských obciach.
situáciu na vlastnej škole v 6
Spoznávanie nového prooblastiach týkajúcich sa
stredia, zoznamovanie sa
životného prostredia, tzv.
s ním, prírodných ekosystémov, fauny a flóry prehlbuje
environmentálny audit
(napr. spotreby energie, plyzmyslové vnímanie všetkénu, vody, analýzu vyproduho živého. Rastlinky a bylinkovaného odpadu a pod.),
ky, ktoré deti obdivujú budú
navrhli zlepšujúce opatredopĺňané o nové druhy.
ZŠ Dravce
Rozvíjaním správneho vzťania, ktoré sa snažia realizovať. Do tohto zaujímavého programu Zelená škola je zapoje- hu k životnému prostrediu prospievame nielen svojej duši ale
ných päť škôl - MŠ Gašpara Haina, ZŠ Gašpara Haina a SŠ aj telu. Príjemný oddych na lavičke pri ohnisku, vytvoreného v
Jána Vojtaššáka internátna a ZŠ Dravce. Okrem dobrých su- rámci projektu, prehlbuje dobré vzťahy nielen medzi deťmi
sedských vzťahov ich teraz spája aj spoločné úsilie rešpekto- ale aj rodinkami počas nedeľných výletov. Koľko krásnych
vať a chrániť životné prostredie. Každá z vyššie uvedených miest máme aj blízko našich domovov a nevieme o nich.
„zelených škôl“ má zostavený manažérsky tím, ktorého člen- Potulky po Levočských vrchoch, cyklotutistika, agroturistika,
mi sú žiaci, ich rodičia, zamestnanci školy a ďalší prizvaní vidiecky turizmus. Naše netradičné múzeá napr. hudobné
odborníci vo vybranej téme. Zdroj: L. Smetanková, A. Jakubišinová
(Brutovce), remeselné (Nemešany) majú svoje čaro.

Spestrením leta môže byť pre vás aj návšteva na bylinkovej farme na Odorici pri Levoči, na úpätí Medvedích vrchov pri prameni Odorice. Organizujú sa tu letné ekotábory pre deti a dospelých, počas ktorých si
môžu celý týždeň pobudnúť v lone prírody
medzi rastlinkami a zvieratami. Bohatý
program ako jazda na koni, dojenie kráv,
kŕmenie ovečiek a sliepok, rúbanie dreva,
výroba syra, zbieranie a spoznávanie liečivých bylín a veľa iného, zanechá v každom
z nás príjemné spojenie s prírodou. Počas
10 dní, ktoré prežijete na farme si môžete
vyskúšať rôzne remeslá.
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EKOFARMA
... priama cesta
od prírody k zdraviu ...

Farma má dobré podmienky aj pre rozvoj agroturistiky.
Mnohé rastlinky vypestované podľa zásad ekologického poľnohospodárstva
napr. echinacea, schizandra, dokážu adaptovať organizmus voči nepriaznivým vplyvom stres, nesprávna životospráva, prostredie.
KONTAKT: Mobil: 0905 580141,
mail: odorica@odorica.sk,
Zdroj: www.odorica.sk

V levočskom okrese je do tohto zaujímavého programu Zelená škola zapojených päť škôl - tri levočské školy
Materská škola Gašpara
Haina, Základná škola
Gašpara
Haina a Spojená
škola Jána
Vojtaššáka internátna
a Zá
Spolupráca
MAS
a Spojenej
školy
internátnej
v Levoči
Škola vzdeláva a vychováva zrakovo postihnutých žiakov a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou vo veku od 3 rokov až po ukončenie základného vzdelávania. Už tretí rok
má zriadenú aj praktickú školu. Podporuje rozvoj samostatnosti žiakov a za pomoci moderných kompenzačných pomôcok ich pripravuje na ďalšie štúdium.
Pracovníci školy sa rôznym spôsobom snažia pripraviť žiakov nielen na nasledujúce štúdium,
ale aj pre praktický život. V škole sú zriadené rôzne dielne - keramická, výtvarná či stolárska,
kuchynky pre nácvik prípravy jednoduchého jedla, ale tiež špecializované triedy.
Na činnosti školy sa významnou mierou podieľa aj občianske združenie pod názvom
„Združenie základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči“. Už
vyše 15 rokov podporuje rôzne projekty a snaží sa rozvíjať správne morálne hodnoty zrakovo
a inak postihnutých detí.
V rámci ďalšej snahy ukázať nielen žiakom školy, ale aj všetkým zrakovo postihnutým, že pri
cielenej snahe sa dokážu plnohodnotne zapojiť nielen do spoločenského, ale aj pracovného
života, zriadilo spomínané občianske združenie spoločnosť AjMy s.r.o., ktorá získala štatút
chránenej dielne a v súčasnosti zamestnáva 3 ľudí.
Opýtali sme sa pani riaditeľky PaedDr. Šarloty Múdrej
Aké sú vaše najväčšie dosiahnuté úspechy a plány do budúcnosti?

Práca žiakov

Škola, v ktorej pôsobím – Spojená škola internátna, Nám. Š. Kluberta 2, Levoča je v okolí
známa ako pôvodný ústav pre slepcov a neskôr základná škola pre nevidiacich. Sme jedinečnou školou, ktorá sa má čím pochváliť a dúfam, že aj vďaka pôsobeniu MAS LEV sa
o šikovnosti našich žiakov presvedčí stále viac ľudí. Konkrétne môžeme ponúknuť kultúrny
program – piesne, básne, tance, krátke dramatické scénky a tiež výrobky našich žiakov, ktoré
vznikajú počas voľných chvíľ na tvorivých dielňach, ale tiež počas hodín pracovného
a praktického vyučovania alebo na rôznych krúžkoch.
„Za náš najväčší úspech vždy považujeme to, keď vidíme, že sa naši žiaci zaradili do spoločenského a pracovného života a stali sa z nich dobrí rodičia.“
Čo si myslíte o význame Miestnej akčnej skupiny – OZ MAS LEV pre náš región?

Región Levoča má nielen dlhú históriu a množstvo zachovaných historických objektov, ale
tiež prekrásnu prírodu. Pracovitosť ľudí vidieť na každom kroku – opravené domy, zakvitnuté
predzáhradky, bohatá úroda v záhradách i na poliach. Čo tu donedávna chýbalo bola organizáTvorba v chránenej dielni sa cia, ktorá by ho trochu spropagovala a zároveň podporila miestne obce pri podávaní malých
orientuje na ručnú výrobu dar- projektov. Práve tu vidím úlohu a význam OZ MAS LEV pre tento región.
čekových predmetov, škatuliek,
Čo by ste MAS LEV zaželali do budúcnosti a ďalšieho programovacieho obdobia?
pomôcok a hier pre zrakovo
postihnutých.
Želám MAS LEV, aby sa jej darilo aspoň tak ako doteraz, a tiež dostatok finančných prostriedkov na podporenie všetkých dobrých myšlienok. Návštevníkom by som odporúčala, aby
tu pobudli dlhší čas, spoznali krásy prírody a zaujímavosti kraja, ale hlavne, aby si vyskúšali
činnosti, ku ktorým sa doma nedostanú – či už sú to ľudové remeslá, tradície, alebo vžiť sa do
pocitov nevidiaceho človeka.
Voľno-časové aktivity detí: hudba, ktorú majú deti veľmi radi, vnímajú ju intenzívnejšie a škola jej venuje veľkú pozornosť. Ďalej sa učia rozvíjať výtvarné umenie a zlepšovať hmat, modelovať, kresliť, pracujú s hlinou a pripravujú sa na život v rodine a spoločnosti.
Tvorba v chránenej dielni
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Zbor

Turistika

Spolupráca MAS a SOŠ Majstra Pavla v Levoči

SOŠ

Majstra Pavla

Opýtali sme sa pani riaditeľky Ing. Aleny Hreškovej
Aké sú vaše najväčšie dosiahnuté úspechy a plány do budúcnosti?
Nezanedbateľné sú úspechy žiakov
v obvodných a krajských kolách športových
súťaží žiakov stredných škôl, hlavne
v hádzanej a futbale. V minulosti sme boli aj
organizátormi mnohých týchto súťaží.
V súčasnosti poskytujeme športovú halu
organizátorom.
V rokoch 2009, 2010, 2011 sme mali ako
jediná škola v okrese Levoča ocenených žiakov na podujatí „Pedagóg a žiak roka“, ktoré vyhlasuje každoročne predseda Prešovského samosprávneho kraja.

V tomto školskom
roku zaznamenali
úspechy naši žiaci
v odbore cukrár –
v Púchove obsadili 3.
miesto na súťaži „O najkrajšiu tortu“. Spišské múzeum v Levoči organizovalo v roku
2012 súťaž
„O najkrajší vianočný stromček“, kde výrobky žiakov cukrárov získali
1. a 4. miesto. Zúčastňujeme sa aj súťaží ako
je „Autoopravár Junior“ a posledné dva roky
aj prezentačno predajnej výstavy „Mladý
tvorca“ v Nitre.

Aký je význam Miestnej akčnej skupiny – OZ MAS LEV pre náš región, vašu školu?
Na základe množstva aktivít, schválených projektov a realizovaných projektov usudzujem, že výraznou mierou prispievate k rozvoju vidieka v regióne.
Ide o skrášlenie mnohých obcí, škola Vám vďačí za podporu pri zavedení nového študijného odboru „podnikateľ pre rozvoj vidieka“ do zoznamu odborov školy. V minulom roku sa
dvaja naši zamestnanci zúčastnili odbornej exkurzie v Rakúsku. Získané poznatky boli prínosom vo vyučovacom procese.
Čo by ste MAS LEV zaželali do budúcnosti a ďalšieho programovacieho obdobia?
Veľa tvorivých aktivít, mnoho schválených projektov, ktoré prispejú k rozvoju vidieka,
služieb, turizmu v regióne a patričnú odmenu za vykonanú prácu.
V akých oblastiach si viete predstaviť potenciál ďalšej spolupráce s MAS?

Škola prevádzkuje
aj v rámci podnikateľskej
činnosti autoškolu, diagnostiku
a opravy automobilov
v dielňach na Popradskej ceste,
poskytujeme ubytovanie
v bývalom internáte a
máme licenciu na predaj
chutného pečiva.

Z pohľadu SOŠ Majstra Pavla
1. participácia pri tvorbe školských vzdelávacích programov pre učebné a študijné odbory,
ktoré súvisia s pôdohospodárstvom, potravinárstvom, ekonomikou, službami;
2. pri sprostredkovaní uplatnenia sa absolventov školy v regióne;
3. sprostredkovanie odbornej praxe pre žiakov školy v spolupráci so starostami obcí, príp.
podnikateľskými subjektmi.
So školou spolupracujeme aj pri príprave spoločnej účasti kancelárie MAS LEV, študentov a pedagógov SOŠ na besede Ako sa stravovali naši starí rodičia, (projekt Kultúrne a
gastronomické vizitky Liptova a Spiša), ktorá bude v septembri 2013 (došlo k posunu termínu z dôvodu zabezpečenia akcie) na Liptove.

Plány:
realizácia opravy fasády
hlavnej budovy, oprava strechy
a udržanie sa v sieti škôl a
školských zariadení SR.

Rovnako sme obe školy zapojili aj do ďalšieho medzinárodného projektu Oživme bohatství Matky Země a tradice naší minulosti, kedy sa stredoškoláci zúčastnia exkurzie v Českej
republike na Malom baníckom dni a na oplátku k nám prídu českí partneri na Malý sedliacky
deň v obci Granč - Petrovce, kedy predstavíme život v minulosti na sedliackom dvore. Školy
v spolupráci s miestnou pekárňou predstavia produkty vyrobené z prírodných materiálov,
dary Zeme a doplnkové produkty turizmu.
Veľmi radi by sme ukázali šikovnosť mladých cukrárov SOŠ v pripravovanom projekte
s Českou republikou, pod názvom Mlieko a med pre naše zdravie, kde by sa prezentovali
prípravou zaujímavých jedál z medu, mlieka a výzdobou medovníkov.

Učebne

Ďakujeme za rozhovor a želáme veľa úspechov.
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Úspešne zrealizované projekty v MAS LEV
Obec Jablonov: „Zriadenie prístreškov pre turistov a
cykloturistov v obci Jablonov“

Obec Nižné Repaše: „Žiť sa musí dopredu - sila melódie
a klenoty svojrázneho kraja“

Dobrý postreh, rýchla reakcia, schopnosť presne sa orienTuristika rozvíja v mlatovať
v priestore, zdravá súťaživosť sú jednými z množstva
dom človeku množstvo zručvlastností, ktoré chceme mať, ale neuvedomujeme si, že aj oni
ností ako sú táborenie, oriensa v človeku postupne zveľaďujú a rastú. Jednou z ciest ich
tácia v teréne, zvyšujú jeho
nadobudnutia je aj pobyt detí v táboroch (letných, celoročodvahu, samostatnosť a sebených). Obce aj mestá disponujú nevyužitými priestormi, ktoré
stačnosť. Obec Jablonov je
je potrebné opraviť, prestavať, vymaľovať a hneď sa nám
samé ukáže, čo by tam mohlo byť. Tak sa stalo aj v Nižných
prirodzenou súčasťou turisRepašoch. Nevyužité priestory v základnej škole získali retickej lokality regiónu MAS
konštrukciou nové poslanie - Stredisko pre mladých, ktoré
LEV na Spiši. Prechádza
bude slúžiť na organizáciu pobytov v prírode. Deti formou
ňou cyklotrasa, ktorá láka nejedného športovca k objavovaniu
motivačných výletov spoznajú
aj týchto menej známych trás Lecestu ochrany životného proPrečo sa musíme starať o mládež?
vočských vrchov a Braniska. Nostredia. Izby sa dovybavili
voosadené informačné tabule, mazariadením, takže deti, ktoré
Postrehy:
py, ktoré sú súčasťou troch nových
sem prídu už nebudú musieť

Lebo sa budú starať o mňa keď budem stará
spať na nafukovačkách. Došlo
prístreškov spropagujú mnohé tu- 
Lebo ma budú voliť
aj k úprave sociálnych zariaderistické ciele, kultúrne a športové 
Lebo budú prispievať na moju penziu
ní a spŕch. Suterénne priestory
podujatia, prírodné hodnoty, turis- 
Lebo budú kupovať moje výrobky
prestavali na posiltické chodníky, keďže ide o dobrý
ňovňu (+ zakúpeA
dokonca
viac
...
východiskový bod do okolitých lesov a bežkárnie posilňovacích

Pretože
už
teraz
vedia
čo
treba
urobiť
inak
skych tratí. Výlety do prírody prezentujú tu
zariadení) a tiež sa
Pretože majú veľa energie a nedostatok
najkrajšiu, najzdravšiu a najdokonalejšiu telo- 
utvorila miestnosť
priestoru na sebarealizáciu
cvičňu, kde môžeme vykonávať všetky druhy
na skúšanie hudob
Pretože svet sa mení a mládež tvorí ½ obyv. SR
nej skupiny.
športov a hier.
PRETOŽE VERIA SNOM
A SNAŽIA SA ICH NAPLNIŤ

VytváraObec Studenec: „Úprava
nie si vzťapriestorov Domu športu a
hu k športu
mládeže - Studenec a podpora
sa formuje u človeka povoľnočasových aktivít“
čas celého života. Je nie
veľmi potešiteľné, čo som
sa dočítala v štatistikách,
že len 10% detí sa venuje
pohybovej aktivite vo
voľnom čase, zvyšné percento sústreďuje svoj záujem na výpočtovú techniku, osobitne videohrám,
filmom, internetu. V StuStav po rekonštrukcii v Dome denci tomu tak nie je, čo
teší nielen nás, ale aj vešportu
denie obce, ktoré sa rozhodlo investovať financie
do rekonštrukcie podlahy a toaliet, nákupu zariadenia.

Mládež si spo-

Zdroj: www.iuventa.sk medzi seba vybrala

svojho lídra, ktorému bola zverená zodpovednosť za voľnočasový priestor.
Tento turisticko-informačný bod bude strediskom vidieckeho
cestovného ruchu v Studenci. Stane sa aj turistickým zázemím
počas letnej sezóny.
Návštevníci si tu môžu odložiť batožinu a získať potrebné
informácie ohľadom ubytovania, stravovacích možností, peších chodníkoch a cyklistických trasách, o kultúrnohistorických hodnotách lokality UNESCO, ktoré môžu pri
svojich potulkách v okolí obdivovať.
Chceme podporovať mladých ľudí na vidieku,
aby poznali, vedeli a mohli využívať príležitosti
pre kvalitnejší život.
Novovytvorené zázemie prispeje nielen k osobnostnému
rozvoju obyvateľov, ale naučí mladých zanietencov
zapájať sa do života v obci.

Súťaž - Správna odpoveď z čísla 12: „Čím náročnejší smer si vyberiete, tým väčšie ocenenie a uznanie (tajnička) môžete
očakávať.“ Víťazka: T. Biroščáková, Brutovce. Blahoželáme.
Ladislav Fábry
Nové súťažné otázky: Poznáte našu webstránku www.maslev.sk?
1) Kedy vzniklo multisektorálne združenie MAS LEV? (rok)
2) Napíš názvy aspoň dvoch priorít, ktoré si stanovilo združenie v Integrovanej stratégii rozvoja územia?
3) Koľko členov má OZ MAS LEV aktuálne (po 12.11.2012)?
Odpovede zašlite do 25.07.2013 na mail: malecova@maslev.sk, odmeníme 2 víťazov
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„Čas je vzácnejší ako peniaze. Peňazí sa viac získať dá, no času už nie.“ JIM ROHN

Projekty na úrovni MAS 10. a 11. kolo
P. č.

Schválené projekty 10. výzvy, PRV SR 2007 - 2013 os 4 LEADER na úrovni MAS

Žiadateľ

Opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
1.

Autobusová zastávka a rekonštrukcia priestoru pred obecným úradom

Obec Poľanovce

2.

Výmena podlahy v kultúrnom dome

Obec Bugľovce

3.

Detské ihrisko - Doľany

Obec Doľany

4.

Detské ihrisko - Rožkovce

Obec Doľany

5.

Vybavenie kultúrneho domu stolmi a stoličkami

Obec Studenec

6.

Základné služby - nákup zariadenia (stoly a stoličky)

Obec Dravce

7.

Zmodernizujme si priestory na kultúrne vyžitie našich občanov

Obec Nemešany

8.

Nové detské ihrisko v obci Olšavica

Obec Olšavica

9.

Posilňovňa v obci Olšavica

Obec Olšavica

10.

Rekonštrukcia obecného úradu Nižné Repaše - Estetizácia priestoru pre kultúrne a spoločenské vyžitie

Obec Nižné Repaše

Opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí
11.

Obnova verejných priestranstiev na Mariánskom námestí - Spišské Podhradie

Mesto Spišské Podhradie

12.

Úprava verejných priestranstiev v meste Levoča

Mesto Levoča

13.

Levoča, modernizácia verejných priestranstiev a oddychovej zóny

Mesto Levoča

14.

Levoča, občianska vybavenosť v oddychovej zóne - cykloturistický chodník, vodná nádrž

Mesto Levoča

15.

Parkovacie plochy na sídlisku Západ v Levoči - etapa 3.2

Mesto Levoča

P. č.

Prijaté projekty 11. výzvy, PRV SR 2007 - 2013 os 4 LEADER na úrovni MAS

Žiadateľ

Opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
1.

Športové ihrisko v obci Ordzovany

Obec Ordzovany

2.

Autobusová zastávka Rybníček v meste Spišské Podhradie

Mesto Spišské Podhradie

3.

Vybavenie posilňovne v obci Klčov

Obec Klčov

4.

Modernizácia kuchyne kultúrneho domu

Obec Studenec

5.

Nové nástroje pre voľnočasové aktivity v meste Levoča

Mesto Levoča

Opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí
1.

Rekonštrukcia mosta v obci Dlhé Stráže

Obec Dlhé Stráže

2.

Rekonštrukcia a revitalizácia verejného priestranstva v priestoroch VNsP

Mesto Levoča

3.

Revitalizácia a obnova oddychovej zóny Schiessplatz v Levoči - verejné priestranstvo pri
altánku

Mesto Levoča

Mestské slávnosti v Břidličnej prilákali aj tento rok množstvo milovníkov dobrej zábavy. Tak ako po iné roky, konali sa na
futbalovom ihrisku a trvali do skorého rána. Po posvätení hasičských zástav v kostole, sme v hudobnom sprievode dorazili až k pódiu. Po slávnostnom otvorení podujatia a príhovoroch, sme si vypočuli bubenícke vystúpenie,
CHEERLEADERS, kapelu Roxette - revival, imitátora,
ohňostroj a slovenskú skupinu z Martina TEAM - revival. Kúsok slovenských tradícií sme priviezli aj my v podobe dvoch šikovných harmonikárov a bubeníka, ktorí
okolo seba šírili dobrú náladu, zábavu a roztancovali nejedného návštevníka.

Spolupráca s MAS Rýmařovsko pokračuje
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OZ MAS LEV - Čo je nové?
16. - 19. MÁJ 2013

Spišský Jeruzalem prilákal množstvo ľudí Štvordňové kultúrne podujatie s

náboženskou tematikou Veľkonočného Trojdnia sa začalo slávnostnou svätou omšou v Kaplnke na Pažici. Účastníkov
zaujala živá krížová cesta, terénne exkurzie - pamiatky UNESCO, travertínové kopy,
bábkové divadlo, tvorivé dielne. Jednotlivé aktivity, sprievodný program (predajné
trhy, ľudová tvorba, domáce produkty, prezentácia regiónov Slovenska a subjektov
CR) prebiehali na rôznych miestach. Nezabudnuteľné boli aj koncerty sakrálnej, barokovej hudby, kresťanských speváckych zborov a pantomimické predstavenie slávneho
míma Milana Sládka na tému Krížovej cesty Ježiša Krista.

Predpovede počasia aspoň raz nesklamali. Ani daždivý
víkend nás neodradil od návštevy poľskej MAS Krajiny sv.
Anny a osláv mesta Ujazd – Břidličná (11.–12.05.). Do Poľska
sme prišli prezentovať ľudovú kultúru, folklór a tradície. Pred
zlým počasím zachraňoval situáciu veľkokapacitný stan, pod
ktorý by sa ukryli všetci obyvatelia menšej dedinky z MAS

Chutné poľské špeciality rozvoniavali v celom areáli –
grilovaný oštiepok, korbáčiky, klobáska, živánska, jaternice.
Každý národ má svoje pochúťky s tajnými prísadami, ktoré
nám nechceli prezradiť. Nezabudnuteľné spoločné slávnostné
bubnovanie nemeckej skupiny, vytváralo strhujúci rytmus,
burcujúci celé mestečko. Každý si našiel to svoje buď počas
vystúpení alebo účasťou na sprievodných aktivitách (kolotoče,
lezenie po umelej skale, chôdza na choduliach, maľovanie na
tvár, šašovská výroba veľkých bublín ...). Slovenská ĽH BRANISKO, ktorá vytvárala príjemnú atmosféru, roztancovala aj
konzervatívnejších návštevníkov .

Dni PARTNERSTVA v Poľsku
LEV. Z jednej strany ste počuli poľštinu, vedľa pri stole nemecký dialekt, do toho všetkého spieval český spevácky zbor
Bernardíni. Aplauz zožala slovenská ĽH BRANISKO. Už len
pohľad na vyšívané kroje prilákal nejedného diváka na vystúpenie. Naše husle, basa, akordeón a cimbál si po krátkom nácviku v autobuse zahrali aj spoločné pesničky s Bernardínmi
(z MAS Rýmařovsko). Tomu sa vraví – spojenie profesionálov.

Keďže sme sa tu stretli s
našimi partnermi z MAS
Rýmařovsko došlo k podpisu
zmluvy o medzinárodnej
spolupráci pri realizácii ďalšieho projektu spolupráce:
„Oživme bohatství Matky
Země a tradice naší minulosti.“

30.05.2013 Odovzdávanie skúseností na Žipove: Dňa 30. 5: 2013 sa v maličkej obci Žipov konalo stretnutie
zástupcov MR Čierna hora, kde bola prizvaná predsedkyňa MAS LEV k otvorenej diskusii na tému súčasného
fungovania miestnych akčných skupín podporených prostredníctvom Programu rozvoja vidieka, os 4 – prístup
Leader, pričom boli zúčastneným priblížené i informácie o tom, ako by to mohlo vyzerať v novom programovacom období. Navštívili sme tak ďalšie územie v prešovskom kraji, ktoré uvažuje stať sa MAS a vydať sa po náročnej ceste
presadzovania prístupu Leader.
Na konferencii, v dňoch 06. - 07. mája v Trenčíne, sa hovorilo najmä o skúsenostiach zo súčasného programovacieho obdobia a o návrhoch a možnostiach prístupu LEADER a CLLD v nasledujúcom období 2014 2020. Po uplynutí dvojročného funkčného obdobia vystriedal na poste predsedníčky NSS MAS Andreu
Hradiskú (MAS LEV) nový predseda Juraj Ondračka (MAS Vršatec). Podpredsedom sa stal Tomáš Kozolka (MAS Požitavie-Širočina), ktorý vystriedal Ľudovíta Kovácsa (MAS Stará Čierna voda).
21.05.2013 HOKOVCE: Ing. A. Hradiská, PhD. a Ing. K. Pjatáková zastupovali naše združenie na odbornom seminári, ktorý
bol rozdelený na tri bloky: Certifikácia ubytovacích zariadení na vidieku, Zavádzanie regionálneho značenia produktov na vidieku a posledný Zelená infraštruktúra obce. Odborné informácie sa tu skĺbili s praktickými skúsenosťami prezentujúcich, čo obohatilo všetkých zúčastnených.
LeaderFEST 20. - 21. jún 2013 (Veľké Meziřičí)
vytvoril zaujímavý priestor na výmenu skúseností a
príkladov dobrej praxe. Pracovné workshopy sa venovali
témam ako vzdelávanie, veda, výskum, princípy a metódy
Leader, zamestnanosť a ľudské zdroje. Sprievodný program
podujatia bol vyplnený remeselným jarmokom a kultúrnym
programom, ktorý prebiehal na pódiu.
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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