9. číslo Október 2012

Kráľovské územie LEVa

Byť človeku človekom!

Prinášame tiež informácie o ďalších aktivitách, ktoré sa diali mimo nášho územia,
ale pre naše verejno-súkromné partnerstvo
boli dôležité, či už z hľadiska prezentácie
alebo z hľadiska budúcnosti miestnej akčnej
skupiny.
Som hrdá na všetky naše starostky, starostov, poslancov, pracovníkov, ktorí spolu
s nami riešia integrovanú stratégiu rozvoja
územia, ktorí sa rovnako ako my trápia
s finančnými prostriedkami, či byrokraciou,
avšak robia to s láskou pre všetkých nás,
ktorí v tomto nádhernom území žijeme.
Verím, že napriek mnohým ťažkostiam,
ktoré práve v súvislosti s financiami vznikajú, budeme patriť medzi úspešné MAS
a dokážeme, že sme schopní vyčerpať o čosi
viac finančných prostriedkov a pokračovať
v našom spoločnom úsilí pri realizácii novej
spoločnej stratégie i v budúcom programovacom období, ktoré sa už pripravuje.

Tento môj príspevok by som chcela
začať i ukončiť veľkým ďakujem. Ďakujem,
že patrím medzi tých šťastných ľudí, ktorí
môžu vidieť, počuť, cítiť, hmatať i ovoňať
nádheru ľudskosti a šikovnosti. Úprimnosť
a otvorenosť ľudských sŕdc sa prejavuje
vo chvíľach, ktoré nie sú formálne. Špecifické situácie, špecifická atmosféra ukazuje
či naše srdcia ladia, súzvučia. Harmónia,
ktorá sa prejavila v priebehu uplynulých
týždňov, dodala silu a energiu nášmu tímu,
ktorá sa i popri víkendových udalostiach
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Projekt „Kde bolo, tam bolo...“ začína
V rámci realizácie projektu spolupráce medzi
našou MAS LEV a českou MAS Rýmařovsko sa v priebehu niekoľkých týždňov uskutočnili mnohé zaujímavé
aktivity, ktoré by sme vám radi stručne priblížili. Viac
informácií a fotografií nájdete na našej stránke
www.maslev.sk.

Pripomenieme, že cieľom projektu na slovenskej
strane je vytvorenie značenej turistickej trasy, ktorá
povedie od Sivej Brady až po Rajtopíky v katastri obce
Dúbrava a vyzdvihuje naše územie z pohľadu tradícií,
pravidelne organizovanými podujatiami zúčastnených
obcí na projekte.

Zástupcovia MAS LEV odcestovali do obce Břidličná v regióne MAS Rýmařovsko, kde náš folklór reprezentovala hudobná skupina FANTASIC z Dúbravy. Cestou navštívili aj obec Ryžovište, ktorá je súčasťou projektu,
v ktorej sa realizujú odpočívadla. Predstavitelia katolíckej cirkvi pripravili zaujímavú bohoslužbu, počas ktorej
pán farár očaril nielen hrou na gitare, ale aj inovatívnymi prvkami, spájajúcimi veriacich. K slávnostnému otvoreniu náučného
chodníka Břidličná prispela i naša hudobná skupina, ktorá svojou hudbou rozvírila nielen hladinu miestneho jazierka.
Projekt spolupráce zapojil do spolupráce samosprávy niekoľkých obcí našej MASky, ako aj
dobrovoľné združenia a aktívnych obyvateľov, návštevníkov územia. Obce svojimi tradičnými aktivitami každoročne pútajú pozornosť nielen domácich obyvateľov. Mnohé z nich už majú svoje meno aj
vo vzdialenejších dedinkách, ba dokonca krajoch. Tento rok sa dobrý chýr o „zaujímavých dňoch“
v našich obciach rozšíril až do susedných Čiech, či Poľska práve vďaka tomuto medzinárodnému
projektu.

Akcia 1: Deň dychovky Bijacovce

Bijacovský park, v okolí kaštieľa, nás privítal nielen milým obecenstvom, ale aj horúcim slnkom.
Zvýšenie atraktívnosti regiónu a oživenie ľudového umenia miestnej kultúry tohtoročného podujatia
spestrilo život v Bijacovciach. Potešilo nás, že na stretnutí si podali ruky zástupcovia troch dychových hudieb, dve z územia
MAS LEV (DH Ordzovianka, DH Bijacovčanka) a hosťom na podujatí bola DH Vlašanka, ktorá predviedla skladby mnohých
hudobných majstrov, ľudové piesne, orchestrálne melódie, ale nás zaujala hlavne repertoárom súčasných moderných skladieb
v podaní dychových nástrojov. Aj v dnešných časoch je o aktivity daného druhu u nás záujem, čím sa obnovujú a zachovávajú
tradície územia a ožívajú miestne ľudové zvyky.

Akcia 2: „Goraľu či cy ne žaľ“ 15.9.2012
Melódia a tóny nielen tejto
nádhernej piesne ožili na Goralských dňoch v Granč-Petrovciach. Srdečne sme u nás
privítali aj niekoľkočlennú skupinu hostí z partnerskej
MAS Rýmařovsko z ČR. Medzi vystupujúcimi spevákmi a skupinami si svojich priaznivcov našiel aj zbor
českých partnerov Bernardíni - Břidličná. Akcia sa
neniesla len v duchu goralských piesní a tancov, ale aj
iných žánrov, ktoré odprezentovali hodnotné umenie
a cit pre kultúru.
„Tradíciu goralských dní sme odštartovali v roku 2004
pri príležitosti 100-ho výročia príchodu goralských
Kde sa vzali mušličky na rodín do obce. Folklórnymi slávnosťami chceme aj
goralských klobúkoch? naďalej rozvíjať kultúrne tradície, ktorými si pripomíname goralskú kultúru. Príchod 14 goralských rodín,
Gorali v minulosti
predávali plátno na lodné ktoré si tu v roku 1904 kúpili majetky, ovplyvnil život
v obci,“ podotkol starosta Mgr. P. Pitoňák.
plachty Turkom a
Už po druhý krát sa tieto mimoriadne dni stretli
dostávali zaň ulity
s
veľkým
úspechom aj u našich českých hostí, ktorí s
porcelánovcov.
úsmevom pospomínali na predchádzajúci ročník 2011.
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Projekt „Kde bolo, tam bolo...“ pokračuje
Akcia 3: Majstrovstvá vo varení guľášu Dravce

17 družstiev

Guľáš navarený historickým počtom 17 družstiev sa
rozdal priaznivcom
a divákom. Podujatie sa
nieslo v duchu pohody,
zábavy, príjemných stretnutí
a dobrej atmosféry až do
neskorého večera.

Škoda, že sa nedá byť na dvoch miestach naraz, kým v Granč-Petrovciach sa striedali na
javisku folklórne skupiny, v Dravciach už rozvoniaval ôsmy ročník Majstrovstiev vo
varení guľášu, ktorého sa tento krát zúčastnilo množstvo „majstrov so svojou špeciálnou
prísadou“ z Draviec, Bukovinky, Spišského Štvrtku, Bugľoviec, Úlože a Torysiek. Vôňa
prilákala nielen domácich, ale akciu zacítilo aj niekoľko cezpoľných hladošov. Podujatia sa
zúčastnilo približne 300 priaznivcov tejto „chutnej“ aktivity. Súťažilo sa v trojčlenných
družstvách, ktoré dostali od organizátorov mäso, drevo a majstrovské tričká a šiltovky.
Jazýky porotcov hodnotili vzhľad, hustotu a hlavne chuť guľášov. Takmer každé družstvo
do svojho dielka pridalo špeciálnu prísadu, ktorú si však chránili ako svoje know - how
a ani napriek veľkému úsiliu sa nám nepodarilo ich tajomstvá odhaliť. Na výhercov prvých
troch miest čakali krásne ceny – ručne robené drevené fúriky a hrnce na guľáš. Každý si odniesol spomienku na tento deň, či už v podobe varešky, naberačky, hrnca, ale aj krásnej perníkovej medaily od
miestnej pernikárky. Šikovné ruky čarovali na tváričkách detí krásne motívy, príjemnú atmosféru dotvárala hudba a všade navôkol rozvoniaval guľáš.
Naši Majstri 2012

V Dúbrave sa uskutočnil
už 18-ty ročník turistického
pochodu Dúbrava – Rajtopíky. Súčasťou projektu je
aj značenie nových chodníkov, osadenie turistického
prístrešku a informačných
tabúľ.

Akcia 4: Výstup na Rajtopíky
Prví turisti sa začali registrovať už skoro ráno. Každý
účastník dostal originálne spomienkové predmety a lístok na
občerstvenie. Aj keď sa spočiatku zdalo, že účasť nebude
príliš vysoká, zdanie klamalo. Na túru sa nakoniec vybralo
vyše 200 turistov, ktorí netrpezlivo čakali na výstup. Prvý
úsek trasy sa vyznačoval neustálym stúpaním a tak po
približne hodinke cesty turisti ocenili náš novopostavený
prístrešok, kde sa mohli občerstviť a poobdivovať krásu
okolia. Starosta obce a predseda družstva toto miesto pokrstili a tak otvorili investíciu. Nato sa ďalej pokračovalo
po novo vyznačenom turistickom chodníku. Niektoré
úseky zdieľali s pešími turistami aj cyklisti v rámci kráľovského maratónu obce Granč – Petrovce.

10. ročník - Dúbravský piroh

Tento rok súťažilo šesť
5-členných družstiev, ktoré
varili pirohy z 1kg múky.
Objavili sa v nich náplne
sladké – lekvárové či tvarohové, ako aj tradičné zemiakovo – bryndzové. Porota
hodnotila
čas
výroby,
vzhľad,
chuť a aj
množstvo
pirohov.
Strana 3

Víťazom sa stalo domáce družstvo
z Dúbravy. Veď kto iný by sa mohol stať
víťazom ako šikovné „pirohaľky“ (družstvo
z Dúbravy), ktorým sa podarilo zlepiť 254
kusov tohto chutného pokrmu a za odmenu si
odnieslo krásne darčeky a drobnosti do kuchyne. Toľko kusov je ťažko narátať nieto
vyrobiť.
Na druhom mieste skončilo družstvo z
Granč – Petroviec pod názvom „To najlepšie
z Družstva.“ Sprievodnými aktivitami boli
súťaže v jedení pirohov a pití piva, čo určite
patrí k jednému z najväčších lákadiel tohto
dňa.

Zaujímavosťou bývajú pirohy plnené
džemom a zemiakmi. Prečo? Aby nám predsa pri
varení džem nevytiekol. Príprava tohto tradičného
slovenského jedla z múky a zemiakov je časovo
dosť náročná a keď chýba prax a samozrejme šikovnosť vyžaduje si aj značnú dávku trpezlivosti.
Plnkám sa medze fantázie nekladú: zemiaky, bryndza, lekvár, orechy, tvaroh, kapusta, mäso ... A čo
vás napadne. Vyskúšajte si koľko sa ich podarí z 1
kg múky urobiť Vám? Budeme radi ak sa s nami
podelíte o svoj úspech. Niekedy nepotrebujeme
veľa a stačí dobrý nápad. Tak prečo by podobná
súťaž nemohla byť aj vo vašej obci. Súťaženie na
takýchto akciách nie je to prvoradé, skôr sa kladie
dôraz na atmosféru.

Akcia 5: Výstup na Smrekovicu spojený s nosením kríža
Putovanie smerujúce do
kopca, keďže Smrekovica sa
týči do výšky 1 200 m.n.m.,
vytvorilo priestor na zastavenie
sa nad vlastným životom.

Pútnici zo všetkých strán postupne ako prichádzali „do cieľa IX. púte“ pripájali sa
k modlitbám kňaza za rodiny, za národ, ľudí pracujúcich v týchto lesoch. Na vrchu sa modlili svätý ruženec, po ktorom nasledovala slávnostná sv. omša celebrovaná Mons. ThDr.
Bartolomejom Urbancom, rodákom spod kopca.
Na chate Simona, ležiacej v lone lesov Braniska, bol pre ľudí prichystaný guľáš v troch kotloch. Na základe môjho pohľadu do nich (po akcii)
predpokladám, že každému chutilo. Neostal v nich
ani zemiak. Celé popoludnie sprevádzali aj tóny
poľanovskej skupiny FLEŠŠ, ktorá svojou hudbou
zapadla do rázovitého prostredia Smrekovice. Odhadujeme, že púť ku krížu zdolalo okolo 400 ľudí.
„Je to túra s krásnym
výhľadom na obce
ležiace pod Braniskom,
ale čo sa týka
fyzickej
námahy patrí
medzi tie
náročnejšie,
aspoň pre
„neturistov“.

Akcia 6: Deň sv. Huberta v Bijacovciach
Svätý Hubert nám vymodlil krásne počasie, do ktorého
zapadol scenár vystúpení sokoliarov, celoslovenskej
klubovej výstavy plemena slovenských kopov, ukážky
prác remeselníkov, jazdy na koni a v neposlednom rade aj
súťaž vo varení poľovníckeho gulášu. Bohatý kultúrny
program zabezpečený dychovými hudbami, trubačmi,
súborom Železiarik, či populárnou speváčkou Kristínou
prilákal stovky ľudí a milovníkov prírody užiť si akciu,
pričom podujatie navštívili mnohí významní hostia zo Slovenska, Poľska, Česka a medzi iným aj
naši partneri z MAS Rýmařovsko. Teraz
si ho mohli však užiť bez organizačných
"Zver by sa nemala
povinností a zástupcovia MAS LEV sa
len loviť, ale hlavne
snažili svoju energiu venovať skupine
chrániť a pochopiť jej
hostí a pripraviť im príjemné dni.
význam v prírode".

„Dřevařské, lesnické a myslivecké dny“ v septembrovom Rýmařove
Folklórny súbor z Granč-Petroviec

Veríme, že náš dar bijacovská
„bralta“ a spoločne prežité zážitky
nás budú ešte dlho pripomínať.
Darček z MAS LEV

Srdečne sa chceme poďakovať hlavne pani
PaedDr. Boženke Švábovej, ktorá nás bez prestania zabávala hrou na harmonike a krásnym
spevom počas celého pobytu aj dlhej cesty autobusom. Klobúk dole. Úprimne môžeme závidieť energiu a výdrž, ktorou tromfne aj mnohých mladých. Držíme prsty FS Grančan pri
jeho ďalších vystúpeniach.
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... vyšľapali sme si na Praděd, najvyšší
vrch
Moravy,
Hrubého
Jeseníka
a Českého Sliezka, ktorý sa nachádza vo
výške 1 492 m.n.m..

Sumarizácia projektov MAS LEV

Legenda:

Názov projektu
Ani tak nebolo, ani tak nesmie byť, žeby sa naše deti nemali kde zabaviť!
Oživme kvality krásnej lokality
Vyžeňme nudu zo života našich detí
Cvičím, cvičíš, cvičíme
Rekonštrukcia schodov

Žiadateľ
Baldovce
Beharovce
Bijacovce
Bijacovce
Bijacovce

Spoločenská miestnosť – pre nás občanov...máme ciele – máme vôľu

Bugľovce

Zober loptu, neseď doma!
Vytvorme si kultúrny priestor pre naše tradície

Bugľovce
Brutovce

Investícia do našej budúcnosti
Úprava spevnených plôch v obci Brutovce
Spoločne dotvorme živé SRDCE obce Dlhé Stráže
Zelený park – krajinný a architektonický prvok
Krajšie centrum – bezpečnejšia zóna

Brutovce
Brutovce
Dlhé Stráže
Dlhé Stráže
Dlhé Stráže

Zahrajme sa spoločne - ihrisko

Dlhé Stráže

Rekreačno – oddychová zóna HARMÓNIA
Skrášľujeme si obec
Zdravý spôsob životosprávy pre všetkých
Aktívnejší zajtrajšok pre nás a naše deti

Dlhé Stráže
Dlhé Stráže
Doľany
Doľany

Čaro vidieka vnímané cez šport
Deti sú naše zrkadlo -pozrime sa doň spolu s nimi
Krajšie srdce Domaňoviec

Doľany
Domaňovce
Domaňovce

Altánok poteší mladých, schody pozostalých a zábradlie všetkých
Centrálny park – TRI STUDNIČKY a 2. etapa: Revitalizácia centrálneho parku „Tri studničky“
Detský sen – ihrisko s atmosférou
Modernizácia verejných sociálnych zariadení v kultúrnom dome
V zdravom tele zdravý duch, v Granč – Petrovciach vládne ruch
V Granči sa hráme na detskom ranči
Prístrešky pre turistov a cykloturistov
Spájame brehy – spájame ľudí
Poďme sa hrať!
Osviežme sa športom
Bezpečne na druhú stranu
Náš hravý detský svet
Vymeňme staré za nové
Využiteľnosť regionálnych hodnôt na otvorenej scéne
Parkovacie plochy
Premostenie Levočského potoka

Dravce
Dravce
Dravce
Dúbrava
Granč - Petrovce
Granč - Petrovce
Jablonov
Klčov
Klčov
Korytné
Kurimany
Kurimany
Kurimany
Levoča
Levoča
Levoča

Mariánska hora Levoča – revitalizácia zelene
Dajme šancu mladým tráviť čas Lepšie – Účelnejšie – Činorodo – Kreatívne – Akčne
Veža princeznej a druhý projekt V záhrade princeznej
Dom remesiel – multifunkčný objekt
Zahrajme sa spolu – malí aj veľkí
Žiť sa musí dopredu
Naučme sa pri oddychu
CENTRUM aktívneho relaxu a prameňa informácií
Lávky, ktoré nespájajú len brehy
Načerpajme sily – odbúrajme stres!
Revitalizácia a skrášlenie centrálnej zóny
Teplo krbu zladí naše srdcia i mysle, 2. etapa: Teplo krbu zladí naše srdcia, mysle a zmysly
Dve detské ihriská
Aj mototuristi už majú u nás svoje miesto
Svieži vzduch v novom parku
Lávky cez potok
Oáza detskej radosti a Oáza detskej radosti – radosť sa zväčšuje
Prírodný ostrovček s posedením

Levoča
Lúčka
Lúčka
Nemešany
Nemešany
Nižné Repaše
Oľšavica
Olšavica
Olšavica
Olšavica
Ordzovany
Poľanovce
Spišské Podhradie
Spišské Podhradie
Spišské Podhradie
Spišské Podhradie
Spišský Štvrtok
Spišský Štvrtok

Úprava priestorov Domu športu a mládeže
Úprava priestranstva pred domom kultúry a Úprava priestranstva pred domom kultúry (2. Fáza)
Objavme SVET zázračnej krásy a tradícií
Vytvárame priestor pre svoj život

Studenec
Studenec
Torysky
Torysky

Aj my už máme miesto
Revitalizovaná zóna – zrkadlo obce
Je fajn mať svoj priestor
Lávka pre peších
Cesta k TUR
Oživme kvality krásnej lokality
Strana –5 Relax
Ubytovanie

Uloža
Uloža
Vyšné Repaše
Vyšné Repaše
CPK Levoča
Združenie turizmu
Tomáš Sivák, TOMIS

fáza realizácie
zrealizovaný
Torysky

Nápady na zlepšenie
príťažlivosti nášho územia
 Prírodný skanzen
(slovanský, rómsky)
 Prírodné táborisko
 Ekosalaš
 Ekotábor
 Vidiecke múzeum
(sypance)
 Gazdovský dvor
 Agroturistika
 Izba starých mám
 Zrub
 Veterný mlyn
 Vyhliadková veža
 Pútače v obci
 Pamäte (v nárečí)
 Náučný chodník
 Tradičné remeslá
 Výroba miniatúr kroja
 Amfiteáter
... A veľa iných zaujímavosti by potešilo nielen
návštevníkov,
ale
aj
samotných obyvateľov.
Dlhé Stráže-EKOSALAŠ

Bijacovce

Ihriská čarujúce úsmev na tvárach malých aj veľkých
Čo spája obec Dlhé Stráže, Dravce a Kurimany? Okrem toho, že sú
„susedmi“ ide aj o spoločný cieľ ich projektov - krásne, detské ihrisko realizované z opatrenia 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo, implementované prostredníctvom osi 4. Novučičké hojdačky, preliezačky a šmýkačky
z borovicového dreva voňajúce novotou potešili deti, ale aj rodičov. „Konečne
sa aj v našej dedine môžu deti hrať na novom a bezpečnom ihrisku“, zahlásila
spokojne sa usmievajúca mamička. S myšlienkou využiť tieto obecné priestory oslovili vedenie obce
mladé rodinky (hlavne mamičky) s malými deťmi. V okolí týchto troch malých dediniek boli dodnes
dostupné: staré parky, detské ihriská pri MŠ (zdevastované a nefunkčné) a existujúce staré futbalové
ihriská (samozrejme okrem Dlhých Stráží, ktoré majú nové športové ihrisko pri ZŠ). Deti sa už konečne môžu spokojne
vyšantiť nielen na ihriskách futbalových, ale aj na detskom „od levíka“. Svoju kreativitu prejavili aj na slávnostnom otvorení
kreslením na asfalt. Veríme, že tieto ihriská budú dlho slúžiť svojmu účelu bez poškodenia a úrazov.

OBEC DLHE STRÁŽE
Názov projektu:

OBEC DRAVCE
Názov projektu:

OBEC KURIMANY
Názov projektu:

Zahrajme sa spoločne

Detský sen - ihrisko
s atmosférou

Náš hravý detský svet

Slávnostné otvorenie

Hotové projekty na športové ihriská:
„Zober loptu, neseď doma!“ (obec Bugľovce)
Vyžeňme nudu zo života našich detí
(obec Bijacovce)
Význam takéhoto športového ihriska spočíva
v jeho využiteľnosti na rôzne druhy športov súčasne.
Pri realizácii sa použili špeciálne vyvinuté a odolné
druhy umelých tráv.
Výhody športoviska s umelým povrchom: min
náklady spojené s údržbou ihriska, farebnosť, vizuálny a multifunkčný prínos, predlženie hrateľnosti
a doby použitia ihriska. Medzi ďalšie klady možno
zaradiť aj rýchlu schopnosť povrchu odvádzať vodu
po daždi. Športovej činnosti sa nemusíme venovať
len vrcholovo, veríme že novovybudované ihriská
prispejú k rozvoju rekreačného športovania, ktoré
prináša množstvo zábavy a potešenia.

Obec Bugľovce

Obec Bijacovce

PRED

PO
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Rozbiehame nový projekt spolupráce s Liptovom
... pod názvom Kultúrne a gastronomické vizitky Liptova a Spiša

„Tradičná strava je nielen kultúrnym dedičstvom, ale sa môže stať aj konkurenčnou
výhodou, pretože pre ten ktorý región, či
národ sa stáva výnimočnou, jedinečnou.“

Ako prispeje projekt k rozvoju
cestovného ruchu?

 Príprava a tlač brožúry: Špeciality
a produkty z Liptova a Spiša
 Prezentačné stretnutia na Liptove a na
Spiši
 Beseda: Ako sa naši starí rodičia stravovali a ako sa stravujeme dnes?
 Príprava video kuchárky
 Zriadenie izby ľudovej kultúry
 Slávnostné ukončenie projektu a verejná
prezentácia brožúry a videa
 Koordinácia aktivít projektu v území
MAS Horný Liptov a MAS LEV

Viete čo je to žufka alebo ako sa varí hubová máčanka? Prečo je bijacovský guľáš „šlepi“? Tradície vo varení tvoria neoddeliteľnú súčasť kultúrnych dejín všetkých regiónov. Mnohé gastronomické zvyky dodržiavame aj
v súčasnosti, tak na Spiši ako na Liptove. Majú však tú istú podobu ako
v minulosti? Uvedomiť si hodnotu tradícií a ich význam bude cieľom druhého projektu spolupráce so slovenským partnerom - MAS Horný Liptov.
Odpoveďami na tieto a mnohé ďalšie otázky chceme poukázať na dávny
spôsob stravovania, ale aj pripomenúť hodnoty, ktoré je možné využiť pre
odvetvie cestovného ruchu, so zámerom na vidiek.
Tradičná strava nachádza uplatnenie v oblasti turistických služieb a nezriedka
je minimálne motívom, zaručene sprievodným aspektom návštevy. Vhodný
zážitok z produktu regionálnej gastronómie dlhodobo rezonuje a prispieva tak ku
kvalite služieb. Budeme sa preto venovať pôvodu pripravovaných jedál,
nápojov a pripomenieme si originálne receptúry, tradičný spôsob stolovania,
čím sa priamo dotkneme zážitkovej gastronómie, keďže vnímame jedlo
zrakom, vôňou a samozrejme chuťou. Oslovíme aj tých najmladších, uchováme v papierovej a elektronickej podobe kúsok z tradičného umenia. Východiská
projektu: zmena spôsobu života ľudí, inovatívne technológie a nové postupy
prípravy stravy, trend nevhodných zmien
v životných aj stravovacích návykov.
Chceme prispieť k zachovaniu tradícií, poukázať a zároveň opätovne zviditeľniť
pôvodné tradičné hodnoty v stravovaní, pritom
motivovať miestnych obyvateľov, aby využívali
tradičný potenciál v rozvoji gastronomických
služieb v cestovnom ruchu.
Oživením tradičnej kuchyne a jej priblížením
mladším generáciám, sa vyzdvihnú špecifiká liptovskej
a spišskej gastronómie, zlepší sa prezentácia našich
území a tým sa vytvorí nový pohľad na tradície.
V súvislosti s nimi sa veľa krát orientujeme na kroje,
piesne, kultúrne podujatia, ale často zabúdame, že jedlo tu má svoj význam
v každom čase a mieste. Neoddeliteľne dotvára atmosféru a podporuje vnímanie
rôznych podujatí.

U nás ho vnímali všetkýBrutovce
mi svojimi zmyslami zrakom (výhľad z obce
Úloža),
chuť
Už dnes sa tešia, kedy si prídu pozrieť (ochutnávka
naše územie aj so svojimi rodinami,
tradičných jedál
priateľmi a na oplátku nás pozvali
v
Dúbrave,
k sebe do LUBLINU.
guláš v Dlhých
Strážoch), sluch
Úloža
(návšteva hudobného
múzea
v
Príjemná návšteva z poľskej MAS „KRAINA
Brutovciach, posedenie pri regionálnej
WOKÓL LUBLINA“ u nás strávila 4 dni, počas
hudobnej skupiny REWO s repertoáktorých videli aj zažili množstvo zážitkov, a pozreli
rom
ľudových
piesní),
čuch
si skoro celé kráľovské územie LEVa. Venovali sa
(prechádzka na Mariánskej hore) a
im mnohí členovia z MAS LEV, ochotne sa im
hmat (dom remesiel Nemešany, tanec).
pochválili svojimi úspechmi v obci vo forme
Levoča
úspešne zrealizovaných projektov.
Nezabudli sme ani
Exkurzia prispela k rozšíreniu
na poznávanie našej
odborného profilu účastníkov a
histórie a pamätihodnostaktiež k aplikácii získaných
tí mesta Levoča a skvosznalostí v praxi, v ich „gminách“.
tov v jednotlivých naZážitkové poznávanie je tým
vštívených obciach.
najlepším lákadlom do budúcnosti.
Granč - Petrovce
Doľany
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Ako ďaleko je od človeka k človeku?
Exkurzia v území MAS LEV pre poľskú MAS

Informácie z OZ MAS LEV
Pre občianske združenie MAS LEV to bola už
tretia prezentácia nášho územia na tomto podujatí
prostredníctvom propagačných a prezentačných
materiálov, ako aj ústnym podaním informácií
o našom území a jeho prírodných, kultúrnych a historických hodnotách. Okrem toho sme
návštevníkom ponúkli aj drobné predmety od dvoch našich remeselníkov (ručne robené sviečky
od pani Danuše Meckovej a maľované obrázky od pána Stanislava Jansčáka).

Stánok OZ MAS LEV

Ani nie týždeň po Agrokomplexe, v dňoch 29.8. – 1.9.2012 sa tri členky MAS LEV zúčastnili po druhýkrát
odbornej výstavy Země Živitelka v Českých Budějoviciach, spolu s predsedníčkou MAS LEV Ing. Andreou
Hradiskou, PhD. Našim cieľom bolo odprezentovať Občianske združenie MAS LEV, o.z. a predovšetkým
náš región z hľadiska jeho prírodných a kultúrnych krás, ale tiež posilniť vzťahy a spoluprácu s českými
MASkami. Naša predsedníčka prezentovala 16 Miestnych akčných skupín aj v samostatnom
výstavnom stánku venovanom NSS MAS, kde pôsobí tiež ako predsedníčka. Večer vidieka Stretnutie s českým ministrom
2012 sa niesol v duchu ľudových tradícií, hudby, tanca, spevu a príjemných stretnutí
s partnermi, starými priateľmi a tiež vytvoril príležitosť na nové podnety. Český minister
poľnohospodárstva Ing. Petr Bendl, ktorý sa pristavil aj pri našom stánku, prekvapil nielen
svojou priateľskosťou a otvorenosťou. Gitara pod jeho rukami ožila country tónmi, akoby
s hudobnou skupinou hrával bežne. Vysoký záujem o naše územie zo strany českých návštevníkov výstavy bol dostatočnou motiváciu k tomu, aby sme sa naďalej snažili rozvíjať územie
MAS LEV pre aktívnejší cestovný ruch na našom krásnom vidieku.
Počas svojej kognitívno-informačnej cesty sa u nás zastavila 47 členná skupina z Litvy. Po prezretí si Domu remesiel v obci
Nemešany sme si pre nich pripravili prezentácie z MAS LEV (fungovanie, partnerstvá) a delegácia z mesta Levoča priblížila milej návšteve fungovanie komunitných
projektov v meste a jeho okolí. Kráľovské územie LEVa predstavila naša manažérka
Ing. K. Pjatáková pod veľavravným názvom MAS LEV hýbe vidiekom ... alebo čo
sme doposiaľ urobili? Záujem vzbudilo množstvo projektov, ktoré vo významnej
miere ovplyvnia nielen potenciál turistický, ale aj skvalitnia služby v regióne. Vysvetlila taktiež systém fungovania podpory, organizačnú štruktúru, úlohy a zásady, ktorými sa riadime. Hosťujúcu skupinu zo zahraničia potešili aj propagačno – prezentačné predmety združenia (letáky, pohľadnice, časopisy a iné).
V septembri 2012 sa kancelária a členovia MAS LEV zúčastnili exkurzie, pod záštitou Národnej siete
rozvoja vidieka v Prešove, do zeleného srdca Rakúska - Štajerska.
Postreh z cesty: „Okrem iných vecí ma nadchol priamy predaj z dvora, kde v plechovej skrinke opatrenej
kľúčikom, zabudovanej v plote pred domom sa nachádzali fľaštičky domáceho medu a džemu, záujemca si
po jej otvorení si zistil cenu v cenníku, vybral si produkt, ktorý zaplatil do pripraveného košíčka, prípadne
si z košíčka vydal. Ako by to dopadlo u nás?“
Dňa 08.10.2012 sa na pôde Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR stretli zástupcovia
Národnej siete slovenských MAS so štátnym tajomníkom Ing. Štefanom Adamom, aj za účasti generálneho riaditeľa Sekcie rozvoja vidieka Ing. Barbariča. Vyše
hodinové rokovanie prebiehalo vcelku v príjemnej diplomatickej atmosfére, kde naša strana vzhľadom na časový priestor
predostrela tie najvážnejšie problémy, ktoré sú spojené s implementáciou integrovaných stratégií miestnych akčných skupín, pričom sme samozrejme poskytli i návrhy
na ich riešenie, ktoré by boli schodné pre obe strany... Okrem ďalších odborných
tém, ku ktorým sme sa vyjadrili, sa pre nás stala priorita zúčastniť sa rokovaní
v pracovných skupinách, ktoré budú na úrovni riadiaceho orgánu vytvorené pre
nastavovanie podmienok programu Leader v novom programovacom období.
Viac informácií: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&id=6749
Súťaž: Správna odpoveď z č. 8: logo OZ MAS LEV (zelený lev)
Nová súťaž: Máte v obci, v rodine zaujímavý tradičný slovenský (spišský) recept, alebo „chutný poklad“, ktorý
Vám zanechala stará mama vo forme úžasnej pochúťky? Napíšte nám ho do 5.12.2012 na e-mail: malecova@maslev.sk, (2 vyžrebovaných odmeníme).
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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