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Zima akoby nechcela ustúpiť. A keď
sme na chvíľu nadobudli pocit, že už bude
príjemnejšie a za dverami je snáď i jar,
prekvapila nás snehová kalamita, ktorá sa
pokúsila zmariť úsilie ľudí pripravujúcich
aktivity cez náš aktuálny projekt spolupráce. Fašiangy v maskárskom duchu však
dopadli na jednotku, napriek tomu, že
účastníci z partnerskej MAS Horný Liptov
prišli v obmedzenom počte a mnohí z nás
sme do neďalekej obce Nemešany, kde
cesta trvá niekoľko minút, putovali neuveriteľných pár hodín. Kto prišiel, veríme, že neľutoval. Vychutnali sme si tradičné jedlá, zabavili sa pri tradičnej hudbe, ale najmä porozprávali sa, či zaspomínali na staré dobré časy , posedeli
s tými, ktorých máme radi a na ktorých
nemáme popri pracovných povinnostiach
čas.
Počasie sa však s nami zahrávalo takmer
pri každom našom výjazde na rôzne rokovania, či stretnutia. Tých bolo vo februári
neúrekom. Ani cesta z Detvy za daždivého
a hmlistého počasia nám však neskazila
dobrý dojem z toho, že sa ho zúčastnili
i zástupcovia ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ako aj ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja. Rokovanie sa totiž nieslo
v konštruktívnom duchu a po prvýkrát po
dlhom čase sme mali pocit, že naša argumentácia pre dobro veci má zmysel a že
druhá strana je nám partnerom a nie iba
riadiacim orgánom. Snáď neostaneme
len pri pocite . A keď sme pri počasí...
Rovnako zo zasadnutia advokačnej pracovnej skupiny Národnej Siete Slovenských MAS, ktorej do apríla predsedáme,
nám počasie ukázalo svoju snežnú tvár.
Dúfame, že v tomto roku naposledy.
Teší nás, že tvár našej MAS LEV vnímajú
iné verejno-súkromné partnerstvá pozitívne. Preto sme boli prizvaní a absolvovali
sme mnoho sedení na rôznych úrovniach,

kde sme sa prezentovali ako dobrý príklad
praxe vhodne presadzujúci princípy prístupu Leader. Dôležité však je, že sa nám darí
vysvetľovať, že MASka nie je tou fašiangovou maskou, ale verejno-súkromným
partnerstvom, ktoré sa snaží o lokálny
ekonomický rozvoj realizáciou svojej stratégie.
Niekoľkokrát sme už na našich stránkach
spomínali, že sa pripravujú podmienky pre
nové programovacie obdobie, kde chceme
pre vidiek vybojovať zelenú...(teda aspoň
čo najzelenšiu zelenú). Preto veríme, že
k štyrom MAS so štatútom v Prešovskom
samosprávnom kraji, sa pridajú i ďalšie
verejno-súkromné partnerstvá, ktoré sa
zasadzujú o rozvoj ich územia, ktorým
jednoducho ide o vidiek.
Opierame sa o prísľub takejto partnerskej podpory priamo od predsedu kraja,
MUDr. Petra Chudíka, s ktorým sme mali
tú česť hovoriť o problematike MASiek na
jednom z mnohých stretnutí.

„Ak chcete byť šťastní,
stanovte si ciele,
ktoré budú riadiť Vaše myšlienky,
oslobodia Vašu energiu a
budú inšpirovať Vašu nádej.“
Andrew Carnegie
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Kalendárne obrady a zvyky v našich obciach

FAŠIANGY- symbol veselosti, zábavy, hodovania a pitia. Také boli fašiangy v minulosti a
také sú v redukovanej podobe takmer vo všetkých obciach i dnes. Je v podstate obdobím
prechodu od zimy k jari. Po ňom nasleduje čas štyridsaťdňového pôstu. K neodmysliteľným
zvykom v minulosti patrili zakáľačky, maškary a muzika.

Brutovce
Tradičným zvykom je aj, že sa
mladí obliekali do masiek, aby
v nich bavili dedinčanov.
Magický význam mala aj
slama ako výplň tzv. hrubého
Janka, ktorý svojou ťarbavosťou rozveseľoval ľudí počas
obchôdzok v Brutovciach
a v Olšavici. Ženským protipólom je baba, ktorá je pevnou
súč asťou f aši angov aj
v Toryskách. V Brutovciach
hrubého
Janka
sprevádzala koza
ako symbol plodnosti s postavami
Cigána a Cigánky.
Počas tohto obdobia sa
konali svadby, ktoré vyvrcholili v posledných dňoch pred
Popolcovou stredou. Zábava
začala v nedeľu po popoludňajšej pobožnosti a pokračovala
v pondelok. Večer v rámci
zábavy bola "koľeda". Bol to
veľmi cenný obrad, každý sa
na to tešil. Typická pieseň:
„Dala ja koľedu za zajaca, di
ja som mišľela, že mi
vraca. Koľedu prepiľi a mňe ňevraciľi,
za zajaca, za zajaca.“
Fašiangy 2012 Brutovce

Mnohé dedinky si tieto obyčaje zachovávajú dodnes. Ako to všetko
prebieha? Mládenci „fašiangovníci“ poobliekaní do masiek sa v
poslednú fašiangovú nedeľu vyberú na obchôdzku z domu do domu.
Za odmenu dostávajú slaninku, klobásu, vajíčka, koláče a samozrejme
aj vypiť. K typickému pečivu týchto sviatkov patria smažené šišky s lekvárom.
Dedičstvo našich predkov sa zachováva nielen formou vecných pokladov,
ale aj v podobe krásnych zvykov počas fašiangov. Zaspomínali si na nich aj skôr narodení obyvatelia z obce Kurimany, pričom obdobné boli aj v iných obciach.
„Pán starosta s jedným mužom boli v strede miestnosti, mali tanier na peniaze a pálenku. Dievča, ktoré
mládenci vytancovali, dalo peniaze - koledu do taniera,
za čo bolo pohostené pálenkou. Dievča však nie hneď
dalo platné peniaze, ale najprv vhodilo staré mince,
cudzie peniaze, drobné haliere… Pri tom prebiehalo
vyjednávanie, žartovanie. Mládenci mali povinnosť
vykrúcať dievčatá a ženy. Čím viac vykrútili, tým
viac vyzbierali do "spoločnej kasy".
V utorok pred Popolcovou stredou sa chodilo "po
rožňu". Sprievod mladých ľudí predstieral svadobný
sprievod, ktorý prechádzal z jedného domu do
druhého za spevu doprevádzaného harmonikou.
V dome sa robili žarty, domáci pán a pani
boli vyzvaní na tanec. Za to dostal sprievod
odmenu: kus slaniny a vajíčka. Slaninu
nastokli na palicu "na rožeň", vajíčka ukladali do prúteného košíka.
Nechýbalo ani počastovanie pálenkou. Po
skončení obchôdzky sa mládež zišla v jednom
dome, kde si z nazbieraných vajíčok a slaniny
urobili praženicu,"pankuh" a zabávali sa do
polnoci. Po polnoci sa začal prísny pôst.“
Zdroj: J. Dravecký a kol.: Kurimany v zrkadle času, 1998.

Koza 2013 Brutovce

„Kedysi panoval na dedinách iný susedský život, každý
dom bol ochotný prijať návštevníka. Ľudia chodievali jeden ku druhému hlavne v zimných mesiacoch, kedy bolo
viac času na posiedky, keď sa pri poháriku prerokúvali
dedinské záležitosti. Fašiangy boli pre odrastenú mládež
príležitosťou na družnú veselosť a zábavu. Cez fašiangy
chodili dievčatá s kudzeľu každý večer do inej kudzeľnej
hiži (izba, v ktorej ženy a dievky priadli ľan). Tam si každý
mládenec našiel tú svoju, ktorú po dopradení kudzeľe odprevádzal domov. Ak bola na ceste hore dedinou dobrá
sanica, bolo veselosti až do neskorých hodín.“

Zábava v Dlhých Strážoch: Samozrejme, ani tá sa nezaobišla bez žartov. Ženy a dievčatá najprv ako koledu dávali staré, neplatné peniaze. Až potom ich partneri dostali peniaze, za ktoré si mohli kúpiť dostatok pálenky. Hudba hrala len do utorka obeda, potom mládenci chodili zbierať po dedine slaninu a vajcia,
z čoho si urobili pohostenie a tancovali pri harmonike ešte do polnoci. Touto hodinou sa fašiangová zábava končila. Takéto boli
fašiangy v obci Dlhé Stráže, ktoré sa do roku 1948 volali Lengvarty.
Zdroj: Na Ľengvarskim veršku, Ľ. Varečka, 2002.
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Svadobné zvyky žijú dodnes
K obdobiu fašiangov patria aj svadby. V dedine spôsobovali najväčší vzruch, pretože sa na nich zúčastňovalo
skoro celé spoločenstvo. V časoch do konca druhej
svetovej vojny sa brali obyčajne mladí len zo svojej
dediny. Dnes? Je len zopár takýchto párov, ktoré spočítame na prstoch ruky. Keď sa mládenec rozhodol, že sa
ožení, povedal o svojom úmysle rodičom. Oni väčšinou boli už so synovou voľbou oboznámení, ale stalo
sa aj to, že ho začali prehovárať, aby si vzal tú či onú,
lebo je bohatšia alebo majú role v susedstve.

Ale ani ženy nezaháľali, pretože museli uviť
svadobný veniec, prepotrebný na druhý deň
svadobného veselia.
Poschádzali sa poobede
do domu bralty a tam vili
veniec z rozmarínu. Uvitý
veniec pripevnili na dlhšiu
palicu, na ktorú na vrch
nastokli pekné jabĺčko
alebo pomaranč, prizdobili stužkami, aby bol
pripravený na druhý deň
na sobáš. Odniesli ho potom do domu braldiana,
odkiaľ ho starosta preniesol spolu s braldianom, družbami a ostatnými svadobčanmi v
pondelok do domu bralty, a potom do kostola
v čele svadobného sprievodu.

Matka so synom sa vybrali do domu budúcej nevesty
nahvarac. Rodičia nevesty sa vyjadrili, či dajú svoju
dzefku za ňevestu do ih domu. Bývalo to už tak dohodnuté, že tieto úmysly neboli žiadnou novinkou a s
radosťou prisvedčili. Veď každá matka chce svojej
dcére to najlepšie a v dome budúceho zaťa sa bude
chcieť iste dobre cítiť a prežívať šťastné chvíle mladého manželstva. Najbližšiu sobotu išli snúbenci zapísať
ohlášky na farský úrad.
Bolo dobrým zvykom v dedine, že pred svadbou posielali do obidvoch svadobných domov malé príspevky na
pečenie, či už maslo, vajíčka, lieskové oriešky, alebo
niečo iné potrebné na pečenie. Svadobní otcovia mali
za úlohu postarať sa o dostatok mäsa na svadobné
stoly. Cesto na svadobné koláče zapravili do dreveného
koryta. Koláče sa piekli v pekárniku, ktorý bol súčasťou každej kuchyne (koláče čisté, lekvárové, tvarohové, ďalej rožky makové, orechové, alebo kakaové).
V tých časoch neboli na svadbách žiadne zákusky.
Okrem toho každá svadobná matka piekla bugľiki,
okrúhle malé koláčiky, a napiekla ich toľko, koľko detí
vo veku 7 - 8 rokov bolo v dedine.
Nedeľa, keď sa vyhlasovali tretie ohlášky, bola začiatkom svadobných obyčajov. Družbovia navštívili všetky domy a pozývali na vešeľe. Domáci sa družbom
poďakovali a prisľúbili účasť na svadbe. Družičky
spolu s braltou aj ostatné dievčatá zase spievali rozlúčku bralty so slobodou.

FS Štvrtočan

Nevesta

Bralta

Braldian

Starosta na svadbe

Svadobná hostina: ako predjedlo podávali väčšinou upraženú
klobásu, uvarené vajíčka a chlieb. Potom podávali mäsovú polievku s domácimi rezancami a pečené hovädzie alebo teľacie mäso.
Ako príloha boli zemiaky, hlávkový šalát alebo uhorky, v zime
zase dobrá kyslá kapusta. Samozrejme všetko sa zapíjalo pivom a
pohárikmi pálenky, tak ako sa na dobrú svadbu patrí. Dobrým zvykom bolo, že mladomanželia jedli obed jednou lyžicou a z jedného
taniera, aby si na seba dobre privykli.
Večer sa svadobníci odobrali do domu braldiana, kde nevestu pekne privítala svokra a dala jej odhryznúť z koláča a cukor. Nevesta
potom prehodila koláč ponad hlavu a svadobníci ho chytali. Pred
prahom mala položenú metlu, ktorú zodvihla, ak nechcela, aby ju
považovali za nerobotnú.
Zvykov je veľmi veľa a všetky sa nám nepodarilo popísať, tak ešte
niekedy nabudúce. Dnes je doba, kedy sa už od mnohých upúšťa,
ale niektoré prežili, aj keď sa pozabudlo na ich pôvodnú symboliku. Verím, že tieto spomienky starších ľudí boli zaujímavé nielen
pre mňa ale aj pre vás.
Zdroj: Na Ľengvarskim veršku, Ľ. Varečka, 2002.
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Autorkou týchto
krásnych krojovaných
bábik je pani Mária
Kočišová z Bijacoviec
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„Ako sa stravovali naši starí rodičia“
OZ MAS LEV sa pustilo ešte na konci roka
2012 s chuťou do nového projektu spolupráce.
Teraz pre zmenu národného - s MAS Horným
Liptovom. Prvou aktivitou bolo prezentačné
stretnutie na Liptove zamerané na prípravu
pôvodných jedál, spestrené kultúrnym programom, predajom ľudových výrobkov a vystúpeniami folklórnych skupín. Jednotlivé druhy
pokrmov - na Spiši alebo na Liptove - sú
jednými z prejavov kultúrnych tradícií, ktoré sú
živé dodnes a vnímame ich ako samozrejmú
súčasť nášho života.

Gazdinky a gazdovia varili typický
vianočný kyseľ z baranieho a
bravčového mäsa, ochutený rascou,
cesnakom, bobkovým listom, hríbikmi, zahustený zátrepkom (hladká
múka + voda z kyslej kapusty, ktorá
sa na Liptove nazýva kapustnica).

MÚZEUM LIPTOVSKEJ
DEDINY
PRIBYLINA nás privítalo bielou, mrazivou
nádherou. Je to dedinka, v ktorej sa zastavil
čas, ale to len na prvý pohľad. Stála expozícia
bývania, spôsobu života rôznych spoločenských vrstiev obyvateľstva Liptova „ožívala“
príchodom prvých návštevníkov.
Spoznávaním (ochutnávaním) tradícií Liptova na vlastnej koži, sme si uvedomili, že jedlá
v rôznych regiónoch využívajú často tie isté
suroviny, sú našim zmyslom známe, len pomenovanie hotového jedla je odlišné.
Mottom aktivity projektu spolupráce medzi
OZ MAS LEV a Horným Liptovom bolo:
„Lepšie raz ochutnať ako stokrát počuť“.
Oživením liptovskej kuchyne a jej priblížením
aj tým mladším generáciám, pripomenutím
starším sa zlepšila prezentácia oboch našich
území. Týmto spôsobom sa nám podarilo
vytvoriť nový pohľad na kultúrne tradície aj
v tejto gastronomickej oblasti.

Na našom Spiši je to už pomenovanie
Prekvapením bolo vešpre hotovú polievku. Príprava kapusttenie z cesta, keď sme
nice sa nelíši len od dediny k dedine,
do cesta zabalili papieriale často aj od domu k domu, niektoky s menami „srdcu
ré rodiny ju robia s mäsom
najbližších mládencov“,
a klobáskou, iné zase pôstnu,
tie sa vhodili do vriacej
s hubami,
slivkami,
smotanou. vody a ten, ktorý prvý vyplával na hladinu bol
Liptovský kyseľ sa však na ňu veľmi „vyvolený“. Či to funguje ukáže až čas.
nepodobá.

Liptovská kuchyňa v minulosti

Ani mi sme sa nedali zahanbiť a Spiš sme sprezentovali na podujatí
chutnými, kysnutými koláčmi z obce Dúbrava s rozmanitými plnkami –
orechy, mak, kakao, jablká, tvaroh a škvarkové pagáče. Koláčiky sa
tešili veľkému úspechu a záujmu zo strany návštevníkov podujatia,
ktorí sa pýtali na ich prípravu, pekárov a územie MAS LEV. Popri ochutnávke si
ľudia brali propagačný materiál, prezreli si baner a potešili sa letákmi s receptami
tradičných spišských špecialít medzi ktoré neodmysliteľne radíme džatky, haruľu,
be l uše ,
zač ur k u
(samozrejme aj mnohé
iné) a liptovských –
polievku Kyseľ, koláč
Kabáč (s bryndzou) a
Meteník (s kyslou
kapustou).
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Podpora hodnôt, tradícií, miestnych zdrojov a vzťahu k regiónu.

„Aby v hrnci neostalo a očiam i žalúdku ulahodilo, tak sa na Spiši vždy varilo“

Cesta do Nemešian 7.2.2013

Liptovské droby
Najzaujímavejšia maska VODNÍK

Snehová kalamita nepotešila nielen nejedného vodiča, ale aj organizačný tím MAS LEV. Slimačie tempo
na cestách a neodhrnutý sneh nám predsa nemohli prekaziť fašiangový čas plný radosti, veselosti, stretávania
sa a posedení s priateľmi. Nemešanská sála sa premenila na kráľovstvo chutí, vôní a zábavy. Podujatie sa
nieslo v duchu „masky v maskách“. Aj keď takých
ozajstných masiek veľa nedorazilo, podujatie spestrili
krojovaní domáci.
Trošku sme sa však obávali ako k nám dorazí autobus s detským folklórnym súborom Cindruška, na ktorý sme sa tešili. Človek mieni, Pán Boh a sneh zmení.
Tak aj naše plány boli skrížene. Neprišiel očakávaný
liptovský autobus, ale len auto s liptovskými dobrotami
- drobami a šialencami, ktoré sa pripravujú zo zemiakov, múky, cibule, cesnaku a korenín.
Aj keď táto pochúťka vyzerá ako jaternička, tak to
jaternička nie je ani zďaleka :-).
K fašiangom patrí okrem tanca, hudby a dobrej nálady aj chutné jedlo. V tomto duchu sa nieslo aj maskárske fašiangové mecheche v Nemešanoch. Veľa
zvykov z minulosti sa zachovalo až do dnešných čias.
Na podujatí sa varili a ochutnávali pôvodné tradičné
jedlá zo zemiakov a múky ako sú pirohy na sladko i na
slano, halušky (kapustové, bryndzové, syrové), džatky,
guľáš a koláče. Pochutnať ste si mohli aj na klobáskach, jaterniciach a pečenom mäse.

ĽH Branisko

Ochutnávku sprevádzali príjemné melódie ľudovej cimbalovej hudby BRANISKO a skupiny
RONIX, ktoré roztancovali všetkých fašiangovníkov. Ľudové pesničky nenechali jedny nohy
spokojne pod stoličkou. V tejto malej obci ožívajú tradície aj pod rukami šikovných žien, ktoré
ukázali svoje výrobky návštevníkom prezentačného stretnutia na Spiši v Dome remesiel, kde si
svoju zručnosť na tkáčskom stave, či prácu s kolovrátkom mohli vyskúšať sami.
Na fašiangoch v MAS–ke sme si zatancovali, zaspievali, pochutili a bolo nám dobre, kto
neprišiel môže ľutovať. Všetkým, ktorí sa o krásnu akciu pričinili srdečne ĎAKUJEME.

Organizátori fašiangového mecheche OZ MAS LEV a MAS Horný Liptov
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P. č.

Podporené žiadosti na úrovni MAS

Zoznam schválených projektov

Žiadateľ

Opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
1.

„Aby sa nám u nás krajšie žilo“

Obec Doľany

2.

„Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Brutovce“

Obec Brutovce

3.

„Klub pre seniorov - jeseň života v krásnych farbách“

Obec Dlhé Stráže

4.

„Rekonštrukcia amfiteátra, SO - Pódium

Obec Dúbrava

5.

„Levoča - rekonštrukcia, modernizácia autobusových zastávok“

Mesto Levoča

Opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí
6.

„Rekonštrukcia amfiteátra - verejné priestranstvá“

Obec Dúbrava

Opatrenie 3.2 Podpora činnosti v oblasti vidieckeho cestovného ruchu B
7.

„Odkrývajme krásy Spiša“

Free Time, o.z.

8.

„Okolo Levoči nech sa turista točí“

Združenie turizmu

Opatrenie 3.3 Vzdelávanie a informovanie
9.

„Spojme sa pre región“

Spišský hrad - Podbranisko, z.z.p.o.

Poznámka: V súvislosti s ukončenou výzvou č. 9 Vás chceme informovať o tom, že po hodnotení projektov výberovou komisiou na úrovni MAS boli schválené všetky projekty. Z dôvodu nízkej alokácie finančných zdrojov vo výzve, Správna rada na
základe výstupov bodového hodnotenia výberovej komisie nepodporila tri projekty. Kancelária MAS na základe rozhodnutia
Valného zhromaždenia aktualizovala ISRÚ v rámci presunu finančných zdrojov medzi opatreniami.

NOVÉ PROJEKTY MESTA LEVOČA
„Premostenie

Levočského potoka, Ul. Predmestie,
Levoča“

Vývoj u nás i vo svete naznačuje, že pribúda výnimočných
udalosti, ktoré majú katastrofické pozadie a dotýkajú sa čoraz
väčšieho počtu ľudí. Jednou takouto anomáliou boli aj povodne. Ich príčinou a rýchleho vzostupu hladiny neboli len zrážky, ale aj mimoriadne nasýtená pôda po predchádzajúcich
dažďoch. V meste bolo zaplavených množstvo domov, poškodili sa mosty a lávky. Novopostavená lávka slúži ako pre peších obyvateľov, tak aj pre návštevníkov mesta čím sa zvyšuje
dostupnosť a kvalita občianskej infraštruktúry. Z konštrukčného hľadiska sa jedná o jednoduchú celozvarovanú oceľovú
nosnú konštrukciu. Stavba umožnila priamy a bezpečný prístup (prechod) obyvateľom danej lokality k obydliam, štátnym
alebo verejným inštitúciám, školským zariadeniam.
Podarilo sa nám nielen skvalitniť technickú schopnosť a vybavenosť územia, ale zachovať typický
vzhľad krajiny, jedinečný pre daný región.
Most po rekonštrukcii

Parkovacie plochy
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„Parkovacie

plochy na sídlisku Západ
v Levoči“

Nedostatok parkovacích plôch je problémom
nejedného mesta. Okolo
35 % všetkých občanov
Levoče žije práve na
tomto sídlisku, kde sú
umiestnené aj mnohé
zariadenia a inštitúcie,
ktoré plnia podnikateľskú Parkovacie plochy
funkci u, ubyt ova cie
zariadenia, obchodné centrum, lekárske a lekárenské zariadenia, materská a základná škola, ktoré poskytujú vzdelávacie
služby pre cca 620 žiakov. Novovybudované parkovacie miesta vylepšili celkovo statickú dopravu na sídlisku a zvýšili bezpečnosť obyvateľov, hlavne detí, ktoré
prechádzajú danou časťou sídliska k
ZŠ, športovej hale a detskému ihrisku.
Vyriešil sa nielen akútny nedostatok
parkovacích stojísk, ale aj starostlivosť o verejnú zeleň, na ktorej boli
zaparkované motorové vozidlá a znemožňovali tak prístup ku chodníku a
ku komunikácii. Cez MAS LEV sa
zrekonštruovalo 34 parkovacích
miest .

Kráľovské územie LEVa

Rokovania o budúcej podobe Leadra na Slovensku
Rokovania o budúcej podobe Leadra,
či tzv. komunitne vedeného miestneho
rozvoja (CLLD) pokračovali po stretnutí
v Únovciach a v Mojmírovciach priamo
v pupku stredného Slovenska, v Detve.
Napriek daždivému počasiu celý deň zástupcovia MAS riešili pálčivé témy, ktoré
sa týkali organizačných záležitostí Národnej Siete Slovenských MAS. Popoludnie
patrilo zástupcom riadiaceho orgánu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka v zastúpení Ing. Ľubomíra Beneho, povereného riadením odboru rozvoja
vidieka a Leader, ktorý spolu so svojim
kolegom Ing. Martinom Majerechom diskutovali k pripomienkam miestnych akčných skupín k pripravovanému dodatku
k usmerneniu pre administráciu prístupu
Leader vo verzii 1.13.

Konštruktívna a fundovaná
debata k sporným otázkam, sa
na rozdiel od predchádzajúcich
skúseností z takýchto stretnutí,
niesla v pozitívnej atmosfére.
Z problémov súčasného obdobia sme sa vďaka prezentácii
Dariny Oborilovej, zástupkyne
Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja, preniesli k otázkam nového programovacieho obdobia.
Po uvedení informácií ako
postupujú procesy na národnej úrovni,
sme začali diskutovať o spoločnom presadzovaní návrhu zásad pre realizáciu
CLLD na Slovensku. Sumarizovali sa
spoločné ciele a investičné priority pre
CLLD.

Diskusie prebiehali i k návrhu vytvorenia Operačného programu pre
multifondové financovanie miestneho
rozvoja a návrhu jeho obsahového
zamerania. Stretnutia (30. 1. 2013)
zúčastnila A. Hradiská ako štatutárny zástupca a K. Pjatáková ako
manažér našej MAS.

V území MAS Horný Liptov sa dňa 19. 2. 2013 konalo zasadnutie pracovnej skupiny NSS MAS, ktorá
má na starosti advokačné aktivity a presadzovanie záujmov verejno-súkromných partnerstiev
a miestnych akčných skupín vychádzajúc zo skúsenosti tohto obdobia a realizácie prístupu Leader
v rámci Programu rozvoja vidieka. Skupina rokovala o zásadách CLLD (komunitne vedeného miestneho
rozvoja), ktoré je potrebné pokúsiť sa pretransformovať do tzv. partnerskej dohody. Či sa nám to podarí
je otázne, keďže ministerstvo pôdohospodárstva NSS MAS nateraz nepovažuje za legitímneho partnera.
NSS MAS už má 22 členov, z toho piati členovia zastupujú VSP bez štatútu MAS a začínajú sa rovnako pripravovať na nové
programovacie obdobie. Členská základňa tak štatisticky reprezentuje 15 % rozlohy vidieckeho územia v SR, zastupuje
takmer 406 tisíc obyvateľov žijúcich vo vidieckych oblastiach, pričom prostredníctvom týchto občianskych združení
reprezentuje 372 samospráv.
MAS LEV na stretnutí pod Vihorlatom
Jedným z krstných otcov partnerstva je aj
MUDr. Peter Chudík, predseda Prešovského samosprávneho kraja, ktorý bol
informovaný o situácii prístupu Leader v
členských krajinách, na Slovensku a
obzvlášť v PSK. Počas svojho príhovoru
hovoril členom združenia a hosťom
nielen o podpore zo strany PSK, ale aj
o postupných krokoch Úradu PSK smerujúcich k rozvoju aktivít zameraných na
Predseda MAS LEV a NSS MAS Ing. zviditeľnenie vidieka, s cieľom vytvoreAndrea Hradiská, PhD. prezentovala na nia efektívneho plánu rozvoja celého
Valnom zhromaždení Miestnej akčnej územia PSK (nachádzajú sa
skupiny Pod Vihorlatom problematiku v ňom 4 MAS).
významu sieťovania akčných skupín
a jeho prínos pre formovanie nových pod- JUDr. Rastislav Zaremba,
mienok pre prístup Leader na Slovensku manažér MAS, facilitoval
v novom programovacom období. Táto celé stretnutie, predstavil
Vihorlatská MAS vznikla v roku 2011 z vznik združenia, jednotlivé
iniciatívy 5 neziskových organizácií, kto- členské komory, úspešne zrearé už dlhší čas aktívne pôsobili na poli lizované projekty, fungovanie
organizované
regionálneho rozvoja v regióne Snina a podujatia
v
území
pod
Vihorlatom.
a okolí. Spoluzakladateľ združenia Ing.
arch. Jozef Bajus oboznámil prítomných s
legislatívnou stránkou fungovania MAS.
Strana 7

Zhromaždenia sa zúčastnili aj poslanci
PSK a NSRV Prešov v zastúpení Ing.
M. Martausovej, koordinátorky regionálneho pracoviska, ktorá počas svojej
prezentácie priblížila činnosť NSRV za
posledné obdobie.
„Toto stretnutie dáva nádej,
že sa aj maskám v prešovskom kraji
vytvorí priestor
pre spoluprácu na úrovni kraja.“

Kráľovské územie LEVa

Informácie zo sveta a z domova

V januári sa na pôde VÚC Prešovského samosprávneho kraja (PSK) konalo s odstupom 3 rokov prvé
pracovné stretnutie zástupcov relevantných organizácií, ktoré sa venujú problematike rozvoja vidieka.
Zástupcovia Miestnych akčných skupín so štatútom,
ako aj MAS či verejno-súkromných partnerstiev bez
štatútu rokovali o možnosti vytvoriť platformu, ktorá by umožnila
kvalitnejšiu spoluprácu medzi MAS a VÚC. Hovorilo sa o nastavení
komunikačnej stratégie, ktorá by flexibilne umožnila presadzovať
požiadavky území na princípe „zdola nahor“. Za dôležitú považuje
predseda MAS LEV publicitu pre danú tému, aby sa o odborných
informáciách dozvedelo čo najviac subjektov.

Zástupcovia miestnych akčných skupín (MAS), verejnosúkromných partnerstiev a inštitúcií neziskového sektora
pôsobiacich na území Prešovského kraja diskutovali
v Spišskej Belej (13.2.2013) so zástupcami Oddelenia regionálneho rozvoja PSK na témy integrovaného rozvoja vidieka.
Aktuálne prioritnou témou je spoločný postup pri príprave na
nové programové obdobie Európskej únie na roky 2014-2020
a snaha, aby sa pri definovaní priorít programových dokumentov na národnej úrovni nastavili pravidlá tak, aby umožnili efektívne využívať navrhované nástroje Európskej únie špecificky pre rozvoj vidieckych oblastí a to predovšetkým integrovaným prístupom vychádzajúc zo stratégie Európa 2020.
Prešovský kraj je typickým vidieckym územím, vrátane horských oblastí. V súlade s aktuálne schválenými strategickými
dokumentmi vlády SR k príprave nového programového obdobia a vychádzajúc z aktuálnych návrhov nariadení Európskej únie účastníci stretnutia vyjadrili nevyhnutnosť

„Hlavnú úlohu tu zohráva vhodná komunikácia
kľúčových hráčov v rozvoji vidieka, ktorá sa premietne aj pri tvorbe dôležitých programových dokumentov. Preto je potrebné hovoriť o vidieku, avšak najskôr ho zadefinovať, o problémoch na vidieku
a najmä o možnostiach zmierniť, či odstrániť disparity. Je potrebné urýchlene hľadať spôsoby ako napomôcť budovaniu kapacít a šíreniu informácií smerom
k tým, ktorí majú základné podmienky pre prácu na
báze integrovaného prístupu. Ten ako sme už niekoľkokrát zdôraznili zohráva významnú úlohu v novom
programovacom období.“
Ing. A. Hradiská, PhD.

v podmienkach SR čo najrýchlejšie zadefinovať mechanizmus
implementácie integrovaných nástrojov územného rozvoja Integrovaných územných investícií (IUI) a Komunitne riadeného miestneho rozvoja (CLLD). Cieľom je zabezpečiť požadovaný územný priemet pre podporu rozvojového potenciálu na
regionálnej a miestnej úrovni.
Na území Slovenska pôsobí doteraz 29 MAS s oficiálnym
štatútom MAS (z toho na území PSK sú 4 MAS) a ďalšie
desiatky verejno-súkromných partnerstiev pracujúcich v súlade
s prístupom LEADER.
Na území celej Európskej únie pôsobí 2301 MAS,
u našich susedov v Českej republike 112, v Maďarsku
ich je 92 a skoro celé územie pokryté princípom
LEADER majú naši susedia v Poľskej republike,
kde pôsobí až 336 MAS.

Klastre vo vzťahu k verejno-súkromným partnerstvám (VSP) a MAS
Na pôde Mestského úradu v Levoči sa stretli zástupcovia Centra rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier, zástupcovia
samospráv a iné zainteresované subjekty v oblasti cestovného ruchu. MAS LEV zastupovala predsedkyňa Ing. Andrea Hradiská
PhD. JUDr. Milan Hagovský predostrel základné informácie o projekte s názvom „Klaster turizmu Tatranského regiónu.“ V
rámci diskusie sa rozoberali najmä otázky, ktoré budú východiskom pre zámery iniciatívy TATRY 2020, kde práve prístup
CLLD/LEADER ako jeden z integrovaných nástrojov územného rozvoja môže zohrať kľúčovú úlohu, ak sa nám spoločne podarí presadiť jeho čo najširšie uplatnenie v našom regióne, ale aj v rámci národných dokumentov a partnerskej dohody. Veríme, že
touto spoluprácou v regióne úspešne dosiahneme vyššie pokrytie územia čo najväčším počtom VSP, či už nám známych MAS.
NOVÁ SÚŤAŽ: (zapojte sa do konca marca na e-mail: malecova@maslev.sk)
1. úloha - pošlite nám fotografiu peknej fašiangovej (karnevalovej) masky, kancelária MAS vyberie tie najzaujímavejšie, ktoré
odmeníme propagačnými predmetmi;
2. úloha (pre deti) - napíšte mi koľko ste narátali týchto
snehových vločiek nie počas celej zimy, ale v našom časopise.
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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Výsledky súťaže z čísla 10: Brutovce, Dúbrava, Domaňovce.

