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do rúk sa
vám dostáva
posledné vydanie časopisu Kráľovské
územie LEVa, čo vníma naša kancelária pomerne symbolicky. Nastáva čas vianočný, prichádza záver
kalendárneho roka, končí sa však aj
programovacie obdobie rokov 2013 2020 a miestna akčná skupina LEV finišuje s realizáciou posledných aktivít, posledných
projektov v povolenom administratívnom režime.

Ďakujeme tým, ktorí nám fandili pri realizácii
krásnych
projektov
národnej
i nadnárodnej spolupráce, z čoho vzniklo
množstvo pútavého informačného a prezentačného materiálu či videoprezentácií. Zažili sme
obdobie mnohých úsmevov, poďakovaní, prianí, priateľstiev...

Zažili sme však i sklamania, bolesti, nepochopenie, niekedy i polená po nohami. Vždy
sme sa však snažili hľadať cesty k riešeniu
vzniknutých problémov. Sme si vedomí, že je
pred nami ešte veľký kus tvorivej práce, ale
i práce na budovaní vzájomných vzťahov či
väzieb pre dosiahnutie spoločných cieľov. Je
to však na nás všetkých, i na tých, ktorí dopoNiežeby nebolo o čom písať, no začíname siaľ pristupovali k združeniu pasívne, či dosa pripravovať na obdobie rokov 2014 – 2020, konca s nevôľou, nedôverou.
s čím súvisí i financovanie miestnej akčnej
skupiny, ktorá sa posúva do úsporného režimu.
Vskutku, čas veľmi rýchlo beží. Príliš vyPreto v najbližšom období nie je možné reali- soké pracovné tempo je potrebné spomaliť
zovať rozvojové aktivity.
aspoň počas sviatočných dní. Preto za celú
kanceláriu MAS LEV, ktorá pre Vás vytvárala
Naša pozornosť sa zameriava na putovanie v rámci svojich možností a schopností priestor
po území, kde sa stretávame so starostami, pre spoluprácu, Vám želám veľa pohody, príposlancami, podnikateľmi, aby sme čo najkva- jemnej rodinnej atmosféry, úprimné dary, štedlitnejšie nastavili novú stratégiu miestneho rý stôl a šťastné vykročenie správnou nohou
rozvoja, s ktorou sa budeme uchádzať do nového roku 2015.
o finančné zdroje na jej realizáciu. Preto uvítame každú Vašu myšlienku, nápad, zámer, ktoAndrea Hradiská
rý by ste chceli realizovať.
V každom prípade znova a znova
chceme poďakovať za spoluprácu všetkým, ktorí sa podieľali na doterajšej
rozvojovej činnosti nášho občianskeho
združenia, ktorí akokoľvek prispeli
k tomu, že sa naše územie posunulo
výrazne dopredu i v otázkach komunikácie a spolupráce viacerých inštitúcií.
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Čo je doma to sa počíta ... Moja dedina
Z územia
MAS
LEV v minulosti
Fašiangová
dedinská
veselica

Premiéra filmu v Oľšavici (10. 2014)
Kto by to bol povedal, že práve v Oľšavici sa konala tak veľkolepá
udalosť, ako je premiéra filmu Oľšavica—Ostrov nádeje. Ide
o dokumentárny film, ktorý zobrazuje statočnosť, ľudskosť a vieru
obyvateľov obce pri záchrane Židov v Oľšavici. Premiéra filmu
sa uskutočnila v utorok 28. októbra v KD v obci Oľšavica. Film
je postavený predovšetkým na autentických výpovediach záchrancov, ale i zachránených, z ktorých sa niektorí zúčastnili aj na tejto
premiére. Medzi zúčastnenými boli aj predstavitelia gréckokatolíckej cirkvi a prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak
SJ, ktorý poďakoval tvorcom filmu a obyvateľom Oľšavice v zastúpení pána starostu Mikuláša Demočka, odovzdal pre celú obec Medailu bl. biskupa Pavla Petra
Gojdiča, ako prejav vďačnosti tým, ktorí zachránili toľko ľudských životov.
Zhliadnutie filmu prináša pocit spolupatričnosti, víťazstva dobra nad zlom, lásky nad nenávisťou
a života nad smrťou.

Kronika o Brutovciach (10.2014)
V poslednom štvrťroku
tohto roku bola vydaná
kniha „Brutovce - kronika obce slovom i obrazom“, z dielne Fabiána
Gordiaka. V tejto krásnej
knihe je podaná monografia obce, zachovaná
v spomienkach Brutovčanov. Kniha je rozdelená do viacerých statí,
v ktorých si spomínajú
na dejiny po tatárskom
vpáde, sakrálne pamiatky, vývoj poľnohospodárstva a slovom i obrazom
sú tiež znázornené tradície rodinného a spoločenského života od dávnych čias až po súčasnosť. Pán
starosta Jozef Komara každoročne v mesiaci október usporadúva posedenie pre starších obyvateľov
obce, počas ktorého tento rok bola slávnostne uvedená do života nová knižná publikácia, zachytávajúca memoáre nielen samotného autora knihy,
ale aj zúčastnených Brutovčanov.

Dovoľujeme si Vám hrdo predstaviť
našu novú publikáciu, ktorá bola vydaná v októbri 2014 ako výstup z nadnárodného projektu
„Oživme bohatstvo matky Zeme a tradície našej minulosti“ v spolupráci s MAS Rýmařovsko
z Českej republiky. Publikácia nesie názov
Zdroje Zeme pre rozvoj vidieka - návrat ku
koreňom, v ktorej Vám chceme priblížiť množstvo podujatí, stretnutí a aktivít uskutočnených
na území MAS LEV aj za účasti našich českých
partnerov, ale aj zdôvodniť časté problémy podnikania samostatne hospodáriacich roľníkov
(SHR) z hľadiska platných legislatívnych podmienok na Slovensku a v Európskej únii.

Čo je to vidiecka turistika a agroturistika Vám ozrejmime práve pri čítaní tejto publikácie.
Výhody nášho malebného kraja môžeme nájsť v jeho atraktívnom vidieckom prostredí, bohatých kultúrnych tradíciách, miestnych ľudových zvykoch a v tom, čím sme vo svete známi, a teda našou tradičnou pohostinnosťou. V tejto brožúrke sa tiež stretnete s presne zadefinovanými problémami a právnymi predpismi pre podnikanie vo vidieckej turistike a s potenciálom rozvoja vidieka na území MAS LEV. Celý nadnárodný projekt
bol určený pre širokú verejnosť a pozostával z niekoľkých etáp, ktoré sú
opísané v druhej časti publikácie.
Realizáciou tohto zaujímavého a úspešného projektu u nás, ale aj u našich
susedných partnerov došlo k prirodzenému využitiu potenciálu a zdrojov,
ktoré nám ponúka Matka Zem.
„Odborníci spolu s laickou verejnosťou sa zmobilizovali k aktivite
na spoločnej myšlienke — oživiť lásku k Zemi návratom k tradičným spôsobom hospodárenia a výroby a objaviť tak naše korene.“
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Projekt spolupráce
Návšteva v Čechách (10.2014)
V dňoch 17. a 18. októbra sme navštívili našich partnerov v území MAS Sdružení Západní Krušnohoří
v rámci nadnárodného projektu spolupráce Mlieko
a med pre naše zdravie, kde nám naši hostitelia pripravili bohatý program v podobe prehliadky zrealizovaných projektov v jednotlivých obciach ich územia.
Navštívili sme obce Vrskmaň, Lesná, Hora Svaté Kateřiny, Mikulovice u Klášterce nad Ohří,
Klášterec nad Ohří a Loučná pod Klínovcem spolu so starostami a pracovníkmi MAS SZK.
Hlavným bodom našej návštevy bola udalosť v Údliciach, kde sa v sobotu konali
„Venkovské farmářské trhy“, na ktorých sme mali možnosť ochutnať ich domáce produkty
pripravené z mlieka a medu, ale tiež pečivo, zeleninu a ovocie tamojších regionálnych výrobcov. Za naše vrelé prijatie v území MAS SZK veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu možnú spoluprácu.

Návšteva z Čiech (10.2014)
Po neodolateľnom zážitku sa k nám “na oplátku“ vybrali na návštevu aj naši partneri z MAS SZK v rámci upevňovania dobrých
vzťahov cezhraničnej spolupráce miestnych akčných skupín.
V piatok 24. októbra sme uvítali našich hostí v Levoči, odkiaľ sme sa
vydali na cestu do malebnej dedinky
Brutovce, v ktorej nás už čakal pán
PaedDr. Michal Smetanka, vo svojom
útulnom a čarovnom Múzeu ľudových hudobných nástrojov.
Po návšteve múzea sme si pozreli zrealizované projekty
v Brutovciach, Spišskom Podhradí, Nemešanoch, Klčove
a v Dlhých Strážach, ktoré nám predstavili starostovia obcí
a riaditeľ Združenia FEMAN nám odprezentoval históriu
a súčasnosť Európskeho domu na Spišskej Kapitule.

Členovia MAS SZK nám vrelo poďakovali za možnosť prezrieť si naše územie a nami úspešne zrealizované projekty.
A ako sa nám sami priznali, opäť majú nové nápady a myšlienky, ktoré od nás odkukali už aj v minulosti.

Pri príležitosti realizácie projektu nadnárodnej spolupráce „Mlieko a med pre naše zdravie“, ktorý realizovalo Občianske združenie MAS LEV, o. z. spoločne s MAS Sdružení
Západní Krušnohoří bola spracovaná publikácia Mlieko a med pre naše zdravie s podtitulom Nájdi si svojho mliekara a včelára, ktorej zámerom bolo zhromaždenie hodnotných informácií o mlieku a mede.
Brožúrka obsahuje aj tradičné recepty z mlieka a medu a zopár užitočných rád. Okrem toho v nej nájdete sumár aktivít, ktoré sa počas projektu udiali v našom území.
Jednou z aktivít projektu bolo tiež vyhlásenie a vyhodnotenie súťaže o najkrajší medovníkový
domček (pozri str. 8), ktorej sa zúčastnili školy a škôlky z obcí MAS LEV a pridala sa aj SOŠ Majstra
Pavla z Levoče z dôvodu spoluúčasti na projekte (Aktívny workshop—vyskúšaj si svoje zmysly).
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Interaktívne workshopy
Workshop remesiel — urob si vlastnými rukami (09.2014)
Po stopách klenotov LEVa a Šafránu
Vďaka dobrej spolupráci miestnej akčnej skupiny LEV
so Strednou odbornou školou Majstra Pavla v Levoči
sa koncom septembra uskutočnil workshop remesiel
na pôde tejto školy, ktorý sa niesol v duchu hesla Urob si vlastnými rukami. Zúčastnení aktéri boli
prizvaní k výrobe vlastných remeselných produktov.

Na workshope sa prezentoval v MAS LEV dobre známy Ján Muránsky, ktorý
žiakov učil, ako si môžu vlastnoručne upliesť prútený košík. Remeselníčka Mária
Kandrová vysvetlila mladým študentom techniku patchwork na polystyrénových guliach. Erika Sopková pripravila pre žiakov voňavé perníkové srdiečka,
ktoré si mohli sami vyzdobiť cukrovou polevou a Mária Kaľavská sa venovala
prezentácii ručných prác, ako je šitie a vyšívanie. Priviesť mladých ľudí k poznaniu tradičných remesiel nie je dnes vôbec jednoduché, ale prostredníctvom takýchto udalostí sa študenti mohli oboznámiť s prácou šikovných rúk majstrov odborníkov. Veríme, že sa niečomu priučili
a poniektorí sa možno práve rozhodli o svojom budúcom povolaní alebo o rozvíjaní svojho doposiaľ skrytého talentu.

Aktívny workshop—Vyskúšaj si svoje zmysly (10.2014)
Posledný zo série workshopov miestnej akčnej skupiny LEV zameraný na tému
Vyskúšaj si svoje zmysly v rámci nadnárodného projektu spolupráce Mlieko
a med pre naše zdravie sa konal opäť v spolupráci so SOŠ Majstra Pavla v Levoči.
Aktívneho workshopu sa zúčastnili žiaci prvého a druhého ročníka nadstavbového odboru Podnikanie v remeslách a službách. Po úvodnom zahájení si žiaci vypočuli tri prednášky. Ako prvá vystúpila pani Zuzana Homolová z ekofarmy Odorica, ktorá sa venovala predaju z dvora z hľadiska slovenskej a európskej legislatívy.
Druhým prezentujúcim bol Ing. Dubiňák, ktorý je učiteľom na SOŠ Majstra Pavla
a pripravil si prednášku na tému mlieko - od dojenia až po predaj na pult. Poslednú „medovú“ prednášku si pre žiakov pripravila majsterka odborného výcviku
Ing. Sopková, ktorá v rámci tejto prezentácie naučila žiakov ako pri kúpe medu
rozpoznať pravý med od toho pančovaného. Po úspešne odprezentovaných prednáškach mali žiaci možnosť vyskúšať si svoje zmysly v troch skupinkách u každého z lektorov, ktorí si pre nich pripravili súťaže v podobe vedomostných testov.
Prvá skupinka súťažila o balíček produktov AFRA, zapájaním všetkých piatich
zmyslov a ochutnávkou čajíkov pripravených p. Homolovou. O žinčicu a korbáčiky súperili žiaci pri Ing. Dubiňákovi, pri ktorom si zároveň pochutnali na rôznych
druhoch syra, domácom masle či bryndzi. Ing. Sopková učila žiakov rozoznávať
chuť medu v zákuskoch. Okrem toho žiaci ochutnali rôzne druhy medu a najlepší
z nich získali fľašu voňavého
medíku od miestneho producenta, ku ktorému boli
pribalené medové zákusky.
Ocenených bolo spolu osem
žiakov, pričom jedna študentka, Anna Vansáčová,
získala až dve ceny.
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Centrum prvého kontaktu v Levoči
Informačné workshopy pod gesciou CPK Levoča (10.2014)
Od roku 2011 realizujeme projekt s názvom „Bližšie k ľuďom, bližšie k cieľu“ cez Centrum prvého kontaktu. Po dlhšej prestávke sme si vybojovali možnosť pokračovať na tomto informačno-vzdelávacom projekte, ktorého cieľom je oživenie hodnôt spolupatričnosti a vzťahov vo vidieckom cestovnom ruchu s dôrazom na spoluvytváranie verejného priestoru v duchu dediny a zvýšením informovanosti širšej cieľovej skupiny. Zámer tohto projektu je aj skvalitniť informovanosť a podporiť rozvoj vzdelanostnej
a kvalifikačnej úrovne ľudských zdrojov vo vidieckom priestore.
Prvá aktivita, ktorá
sa
uskutočnila v kancelárskych priestoroch
CPK
Levoča bol informačný
workshop
na
tému
„Ponuka a predaj služieb
vidieckeho cestovného ruchu“, kde bola cieľová skupina
projektu, teda starostovia obcí, poslanci, združenia a podnikatelia pôsobiaci v oblasti cestovného ruchu oboznámení
s možnosťou ako rozvíjať vidiek a nájsť si vhodných partnerov pre svoj vlastný alebo vidiecky, či agroturistický rozvoj.

Hľadanie subjektov pre vzájomné vytváranie partnerstiev z radu orgánov jednotlivých obcí, združení alebo
podnikateľov pôsobiacich
v oblasti cestovného ruchu
pre rozvoj vidieckeho turizmu a agroturizmu pokračovalo druhou aktivitou na informačnom workshope s názvom
„Sieťovanie vidieckeho potenciálu. Práve tu mala cieľová skupina možnosť prejaviť svoj názor, resp. navrhnúť spôsoby riešenia
zadefinovaných problémov.

Stretnutia v rámci projektu Združenia ako podpora rozvoja VCR (11. 2014)
Druhý projekt realizovaný prostredníctvom CPK Levoča pod názvom „Združenia ako podpora rozvoja vidieckeho cestovného ruchu“
je zameraný na poskytovanie potrebných informácií pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu (VCR) inovatívnymi metódami
v území MAS LEV. Tieto informácie by mali pomôcť účastníkom na zvolenie si správneho smeru ich budúcej podnikateľskej činnosti. Ako sme už poznamenali, cieľom projektu je obnova a rozvoj VCR a to osvetou verejnosti, skvalitnením vzdelanosti a kvalifikovanými ľudskými zdrojmi.
Na prvom stretnutí bola
cieľovej skupine prezentovaná analýza činnosti združení v území MAS LEV,
plánovanie a riadenie rozvoja vidieka zdola nahor.
Seminár bol zameraný na
činnosť združení nachádzajúcich sa na území MAS
LEV, vzájomnú spoluprácu
medzi združeniami a iným
sektorom. V praktickej časti
stretnutia účastníci interaktívne spolupracovali na
analýze problémov rozvoja
turizmu a podpory vidieka.
Hlavným výstupom tohto
stretnutia bola potreba vytvoriť zdravé, kolektívne
a rozvíjajúce sa prostredie.

Udržateľný rozvoj vidieckeho cestovného ruchu a „Place
based“ - rozvoj orientovaný
na miesto boli témy druhého
stretnutia. Cieľová skupina
bola oboznámená s definíciami -vidiek, vidiečan a udržateľná komunita. Zaujali ich aj
tieto témy :
Ako naštartovať vnútorný potenciál územia
Princípy partnerstva, účinného manažmentu
Stratégia rozvoja územia
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Úspešne zrealizované projekty v MAS LEV

Staré detské ihrisko bolo
silne zdevastované, zničené častým užívaním a od
jeho vybudovania nebola
robená žiadna modernizácia, ani rekonštrukcia.
Aby boli deti schopné
v dospelosti cvičiť, je dôležité, aby sa venovali
rôznym druhom fyzickej
aktivity už v detstve. Pre
naplnenie týchto zámerov
bolo potrebné vybudovať
vhodnú športovú plochu
a umiestniť v jej blízkosti
hojdačky, kolotoč a vežovú zostavu, ktoré sú intenzívne využívané matkami s deťmi a športuchtivou mládežou.

V miestnej časti Rožkovce
sa detské ihrisko nenachádzalo. I preto vyplynula
požiadavka zo strany jej
obyvateľov vytvoriť tu
miesto pre najmenších,
kde by zmysluplne mohli
tráviť voľný čas. Deti
sa len tak voľne túlali
osadou,
hrávali
sa na miestach, ktoré
boli pre ne nevhodné
a nebezpečné kvôli neupravenosti a možným úrazom. Navyše, tieto miesta
neposkytovali deťom
možnosti osobnostného
rozvoja, stimulácie motorických schopností a ich
celkový rozvoj.

V poslednú októbrovú nedeľu bola slávnostne otvorená oddychová zóna v obci Lúčka,
s možnosťou rozvíjania miestnej kultúry a záujmových združení. Deti, mládež a ostatní
obyvatelia prípadne návštevníci obce si môžu v upravenom vonkajšom priestore spríjemniť chvíle opekaním alebo varením guľášu, čím sa zlepší vzájomná komunikácia. Toto
krásne spestrenie v obci dodáva oddychovo – relaxačnú energiu pre život všetkým jej obyvateľom.

Známou
turistickou
trasou
z
Dúbravy
na Rajtopíky sa vyberá
čoraz viac turistov a práve
z tohto dôvodu bola potrebná
rekonštrukcia a modernizácia verejného priestranstva. Časť pre
oddych tvoria lavičky, úsek oproti
pódiu, odkiaľ je výhľad
na dedinku a kde naďalej, už v krajšom
prostredí, môžu tráviť obyvatelia
svoj voľný čas. Zmeny a obnova
prispeli k upravenému vzhľadu
miestnym obyvateľom známej
„skratky“, ktorá spája hornú
časť dediny s tou dolnou.

Ako už bolo spomenuté obec Dúbrava každoročne organizuje rôzne
kultúrne podujatia, ktorých
sa zúčastňuje viac ako 400 účastníkov. Výstup na Rajtopíky alebo
súťaž vo varení pirohov—
Stav pred Dúbravské pirohy, ktorú sprevádzajú vystúpenia hudobných, folklórnych skupín, alebo divadelné predstavenia sú známe v širokom okolí. To viedlo k zrekonštruovaniu starého pódia v obci,
aby sa i v budúcnosti mohli rozvíjať ľudové tradície miestneho až
regionálneho charakteru. K skrášleniu obce prispelo aj dobudovanie stredu obce.
Stav po
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Úspešne zrealizované projekty v MAS LEV

Priestor v centre obce nebol doposiaľ efektívne a účelne využívaný.
Všetko sa zmenilo harmonickou
úpravou tohto areálu, ktorou
sa zabezpečil pôžitok z relaxu
v krásnom, upravenom prostredí,
ktoré je ako pre miestneho obyvaStav pred
teľa, tak aj pre návštevníka zaujímavejšie a kreatívnejšie. Toto nové námestíčko následne poslúži aj pre nové spoločenské podujatia, ktoré obec v spolupráci
s miestnymi združeniami chystá. Nová, estetická a zaujímavá
výstavba vhodne aktivuje
a zvyšuje prírodný a kultúrny potenciál obce a vytvára tak perspektívu pre
služby verejnoprospešného záujmu, využiteľné
v š e tk ý m i
občanmi —
hlavne rodinami s deťmi
Stav po
a seniormi.

Mesto Levoča v spolupráci s OZ MAS LEV sa podujalo na realizáciu viacerých projektov z programu LEADER. Spoločne
s monitorovacím výborom sme sa 25. novembra 2014 zúčastnili
na ich prehliadke.
Na sídlisku Západ boli vybudované
nové parkovacie plochy, ktorých nedostatok vyplýval z narastajúceho počtu obyvateľov na najväčšom levočskom
sídlisku.

Stav pred

Stav po

Stav po

V obci Nižné Repaše
prebehla
realizácia dvoch
projektov.
Pri
jednom z nich
sa zrekonštruoval
a zmodernizoval
interiér poschodia
Obecného úradu
za účelom vybudovania nových
sociálnych zariadení
určených
obyvateľom obce, ktorým sú
poskytované verejné služby.
V druhom projekte išlo o rekonštrukciu Obecného úradu,
kultúrneho domu, čím sa zvýšila atraktivita priestoru
v jeho interiéri.

Na sídlisku Rozvoj bolo aj vďaka MAS
LEV zrekonštruované verejné schodisko, ktoré už „volalo“ o pomoc.

Basketbalové ihrisko s afaltovým
povrchom vybudované na sídlisku
Pri prameni je využívané deťmi
a mládežou so športovým duchom,
ale aj dospelákmi, ktorí sa snažia
o udržanie dobrej kondície.

Po celej Levoči bolo osadených 125 ks lavičiek, 110 ks odpado- Pozdĺž cyklochodníka v lokalite Starého ihriska sa mesto Levových košov a 7 nových autobusových zastávok, ktoré vytvárajú
ča rozhodlo umiestniť lavičky
kultúrne, estetické a bezpečnejšie prostredie pre obyvateľov
určené na oddych a relaxáciu
i návštevníkov mesta.
cyklistov, peších turistov, či
na prezúvanie korčuliarov,
ktorí práve na tomto mieste
nastupujú na cyklochodník
vedúci smerom ku Kováčovej
vile a k vodnej nádrži.

V univerzálnom zariadení Centra
voľného času OLYMP Levoča
bola zriadená klubovňa pre mladých a zakúpilo sa tiež nové vybavenie do posilňovne.

V blízkosti centra
mesta, v priestranstve
Schiessplatz sa vybudoval nový kamenný
historický chodník.
Vedľa chodníka budú
osadené lavičky, ktoré skrášlia okolie a spríjemnia atmosféru a čaro mesta.
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Konalo sa v „maske“
Súťaž o NAJKRAJŠÍ MEDOVNÍKOVÝ DOMČEK (09.- 11.2014)
Miestna akčná skupina LEV ešte koncom septembra vyhlásila v rámci projektu nadnárodnej spolupráce medzi MAS LEV a MAS
Sdružení Západní Krušnohoří - Mlieko a med pre naše zdravie, podporeného z opatrenia 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce
z Programu rozvoja vidieka súťaž o Najkrajší medovníkový domček, ku ktorej boli prizvané všetky školy a škôlky z územia MAS
LEV (okres Levoča). Do súťaže sa zapojilo 8 základných a materských škôl a pridala sa aj SOŠ Majstra Pavla z Levoče z dôvodu
spoluúčasti na projekte. Domček z obce Oľšavica nám vytváral príjemnú atmosféru ako prvý, takmer hneď po vyhlásení súťaže.
Krásne a voňavé medovníčky nám potom do kancelárie MAS LEV prinášali starostovia obcí či zástupcovia škôl postupne počas dvoch mesiacov. Zapojili sa Pongrácovce, Nižné Repaše, Levoča, Studenec, Spišské Podhradie, Klčov a tiež Dravce. Niektorí priložili aj fotografie z prác na domčekoch
a šikovníčkovia zo ZŠ Gašpara Haina v Levoči svoj megadomček ozvláštnili aj milou rozprávkou.
Vyhodnotenie prebehlo počas dvoch seminá-

MŠ Oľšavica

rov
ZŠ Dravce

organizovaných

CPK

Levoča

v priestoroch kancelárie koncom novembra.
Hodnotili

zástupcovia

obcí,

podnikatelia

a členovia MAS LEV bez toho, aby poznali ZŠ a MŠ Klčov
autorov domčekov. Spravodlivé hodnotenie
tak nakoniec prinieslo tieto výsledky:
1. miesto - ZŠ a MŠ Klčov
2. miesto - ZŠ Gašpara Haina v Levoči
3. miesto - ZŠ Spišské Podhradie,
Palešovo námestie

ZŠ Sp. Podhradie
Momentálne

MŠ Studenec

ZŠ G. Haina Levoča

prebieha

v

kancelárskych

priestoroch OZ MAS LEV, o. z. výstava
SOŠ Majstra Pavla, Levoča

všetkých medovníkových domčekov,
na ktorú srdečne
pozývame

ZŠ Nižné Repaše

Pongrácovce

žiakov

všetkých škôl :-)

V súvislosti s prebiehajúcim projektom „Bližšie k ľuďom, bližšie k cieľu“, ktorý spadá pod vedenie Centra prvého kontaktu v Levoči, patrí aj pravidelná
tvorba aktuálnych infolistov tematicky zameraných na problematiku vidieckeho cestovného ruchu.
Vidiecke infolisty obsahujú novinky a príklady dobrej praxe, zaoberajú sa možnosťami skvalitnenia
služieb a spolupráce subjektov verejného a súkromného sektora. Zdrojmi pre príspevky sú ministerstvá a organizácie zaoberajúce sa rozvojom vidieka. Vstupmi pre Vidiecke infolisty sú aj návrhy na
riešenie problémov zo strany cieľovej skupiny.
Bližšie informácie nájdete na facebook-u: Kancelária Cpk Levoča
V sobotu 15. novembra 2014 sa uskutočnili komunálne voľby. Predsedníčka OZ MAS LEV, o. z. Ing. Andrea
Hradiská, PhD. si dovoľuje v mene celého kolektívu srdečne zablahoželať potvrdeným i novozvoleným starostkám, starostom i poslancom. Sme presvedčení, že tí, ktorí neuspeli, ostanú členmi OZ MAS LEV, o. z. ako
fyzické osoby a budú sa naďalej spolupodieľať na rozvoji nášho regiónu. Zároveň chceme všetkým, ktorí odovzdávajú mandát poďakovať, že svojou doterajšou činnosťou prispeli k úspešnosti a intenzívnej aktivite MAS
LEV. Veľa zdaru prajeme všetkým a tešíme sa na aktívnu spoluprácu v nasledujúcom období!

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: 5 000 ks, Nepredajné
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