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Územie MAS LEV sa rozprestiera na ploche 327,91 km²
a tvorí ho 31 obcí levočského okresu
Z hľadiska prírodných, kultúrno-historických a ľudských
zdrojov predstavuje výnimočne pestré a hodnotné územie
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Občianske združenie
Miestna akčná skupina LEV

Prečo MAS LEV?

Ide o symboliku


LE - skratka okresu Levoča


Levoča má v erbe leva


MAS má byť akčná ako sú
LEVice, sťa iniciátorky
a manažment združenia
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PAMIATKY V CENTRE MESTA LEVOČA
Dom Majstra Pavla

Thurzov dom

Spišské múzeum

Veľký župný dom
Radnica

Evanjelický kostol

Gymnaziálny kostol

Gymnázium J. F. Rimavského

Mariássyho, Krupekov
a Spielenbergov dom

Košická brána

Barokový Kostol
sv. Ducha

Hradby mesta

ĎALŠIE KULTÚRNE PAMIATKY NA ÚZEMÍ LEVa
V každej z 31 obcí územia MAS LEV sa nachádza aspoň jedna historická kultúrna pamiatka. Najčastejšie sú
to kostoly, no možno spomenúť aj vzácne zvonice, kaštieľ či technickú pamiatku - gotický kamenný most.
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Lúčka
Ordzovany

Dlhé Stráže

Pavľany

Nemešany

Poľanovce

Pongrácovce

Oľšavica

Spišské Podhradie

Studenec

Spišský Štvrtok

Torysky

Uloža

Vyšné Repaše

SPIŠKÝ JERUZALEM - svetový unikát

Unikátny priestor sakrálnych stavieb
vystavaných v prírodnej krajine
na Pažici v blízkosti Spišskej Kapituly
svojou koncepciu pripomína
staroveký Jeruzalem.
Veriacim mali v časoch, keď boli
púte do Svätej zeme kvôli
vojne s Turkami problematické, umožniť
čo najvernejšie prežiť krížovú cestu.

Dóm sv. Martina
Kaplnka sv. Kríža

Kaplnka sv. Rozálie

Kaplnka sv. Fr. Xaverského

FOLKLÓRNE TELESÁ V ÚZEMÍ LEVa
Územie LEVa disponuje množstvom folklórnych súborov a speváckych či
hudobných telies, ktoré sú strážcami kultúrneho dedičstva regiónu.
Nezábudka
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Korčašek

Dreveník
Domaňovčan
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Jalinka

Javorina

Levočan

Levočanik

Gubov

ĽH Matúša Ondruša

Jablonečka

ĽH Branisko

Štvrtočan

Bijacovčanka

Korčaškare

Brass Collegium

Ordzovianka

Dychová hudba mesta Levoča

REMESELNÍCI A ZRUČNÍ ĽUDIA
Územie LEVa reprezentuje viac ako 40 šikovných ľudí, ktorí sa snažia
zachovávať umenie starého remesla našich predkov formou
tradičnej výroby s využitím tradičných materiálov.

MINI MÚZEA LEVa
Izba ľudovej kultúry Bijacovce

Múzeum ľudových hudobných
nástrojov Brutovce

Múzeum geologického
a archeologického
dedičstva Spišské Podhradie

V území LEVa sa nachádza
5 tematicky
zameraných mini múzeí.
Niektoré obce chcú nasledovať
tento príklad a v blízkej dobe
pribudne napríklad aj
hasičské múzeum, či múzeum
fotografií venované židovskej
problematike.

Múzeum medu Klčov

Dom remesiel Nemešany

MAS LEV vydala v rámci projektov spolupráce niekoľko zaujímavých publikácií
(Pozrieť si ich môžete priamo na stránke www.maslev.sk
alebo kliknutím na konkrétnu obálku zobrazenú nižšie)
Po stopách klenotov LEVa a Šafránu

Oživme bohatstvo Matky Zeme
a tradície našej minulosti

Kultúrne a gastronomické
vizitky Liptova a Spiša
Kde bolo tam bolo...

Mlieko a med
pre naše zdravie

Časopis
Kráľovské územie LEVa

MAS LEV zorganizovala mnoho významných podujatí
v spolupráci s obcami, mestami a partnermi územia
LeaderFest 2012
najvýznamnejšie podujatie MAS LEV s účasťou 250 účastníkov z 10 Európskych krajín,
455 účinkujúcimi v bohatom kultúrnom
programe a 47 remeselníkmi a výrobcami
regionálnych produktov.

Dreveník

CHRÁNENÉ ÚZEMIA V KATASTROCH OBCÍ MAS LEV


Národná prírodná rezervácia Dreveník - Spišské Podhradie



Národná prírodná rezervácia Rajtopíky - Dúbrava



Národná prírodná rezervácia Sivá Brada - Spišské Podhradie



Prírodná rezervácia Hájik - Klčov



Chránený areál Kohwald - Levoča



Prírodná pamiatka Jazierko na Pažici - Spišské Podhradie



Prírodná pamiatka - Sobotisko - travertínová kopa - Spišské Podhradie



Prírodná pamiatka Ostrá hora - travertínová kopa - Spišské Podhradie



Prírodná pamiatka Zlatá brázda - travertínová kopa - Spišské Podhradie



Prírodná Pamiatka Jazerec - Doľany



Prírodná pamiatka Podhoranské - Spišský Hrhov (obec nepatrí do MAS LEV)

Kohwald

Ostrá hora
Sivá Brada

Rajtopíky

Územie LEVa sa pýši neuveriteľným množstvom prírodných a kultúrnych krás, ktoré v spojení
s ľudským potenciálom vytvárajú predpoklady pre získanie nových zážitkov aktívnou formou.
MAS LEV spojila všetky tieto danosti územia do niekoľkých zaujímavých výletov vhodných
pre rodiny s deťmi, páry, skupiny i jednotlivcov. U nás zažijete pokoj a pohodu,
ale tiež adrenalín a akciu s využitím všetkých svojich zmyslov.
Nuž teda, vydajte sa s nami na cestu po stopách LEVa.

SAFARI LEVa vzniklo ako odozva na potrebu regiónu priviesť do územia viac turistov a návštevníkov. Myšlienka
vytvoriť produkt, ktorý by ponúkal viac ako len prechádzky krásnou prírodou alebo putovanie pamiatkami UNESCO
sa rodila postupne. MAS LEV ako jedna z najaktívnejších
masiek na území Slovenska si počas svojej existencie vybudovala dobré vzťahy so svojimi samosprávami, podnikateľmi a zručnými ľuďmi pôsobiacimi v území.
Po dohode s konkrétnymi subjektmi sme vytvorili niekoľko zaujímavých trás,
zážitkových pobytov, tvorivých dielní a adrenalínových dovoleniek.

Ekofarma - raj vidieka

Kulinárske mecheche
Adrenalín máme v krvi

Upleťme si vlastný košík

Muzeálne putovanie

1. MUZEÁLNE PUTOVANIE

Putovanie po mini múzeách územia LEVa prináša návštevníkom pohľad do života našich predkov v minulosti. Ako sa žilo,
pracovalo, aké náradie, nástroje, odevy či kuchynské pomôcky kedysi používali naše staré matere a otcovia. Ako sa kedysi
ľudia zabávali, aké hudobné nástroje im spríjemňovali ťažký život a aké piesne spievali pri rôznych príležitostiach. Objavíte
tiež veľa zaujímavosti zo života včiel, vyskúšate si rôzne remeslá a možno ochutnáte i tradičnú kuchyňu. Príjemnú zábavu.

UPLEŤME SI VLASTNÝ KOŠÍK

Mária Kandrová
Tradičné remeslá, ktoré kedysi živili našich prarodičov a boli bežnou súčasťou ich života pomaly vymierajú. V území LEVa ich však mnoho
zručných ľudí udržiava pri živote a snaží sa svoje zručnosti odovzdávať mladším generáciám.
Vďaka ich zanieteniu a ochote sa nám podarilo
pripraviť pre Vás, našich návštevníkov, zaujímavé tvorivé dielne, kde si môžete vyskúšať tradičnú výrobu pleteného košíka či vyrezať vlastnú lyžicu, akou sa kedysi na Spiši bežne jedávalo. Nakuknete do tajov prípravy a výroby prútia
či dreva vhodného na tieto výrobky. Ženy si zas
budú môcť vyskúšať tkanie a deti si sami vyrobia vajíčko metódou patchwork či papierový košík. Venovať sa Vám budú sympatickí odborníci
vo svojom odbore.
Prajeme príjemnú zábavu.

Ján Muránsky

KULINÁRSKE MECHECHE

V obci Dúbrava sa každoročne tradične organizuje podujatie
zvané „Dúbravský piroh“ spojené s výstupom na „Rajtopíky“.

Obec Dravce je známa svojou každoročnou súťažou vo varení guľášu v spojení s kopaním futbalovej jedenástky.

V Európskom dome na Spišskej Kapitule sa pravidelne koná „Festival
vína a medu“ pod patronátom združenia FEMAN.

Tradičná strava predstavuje neoddeliteľnú súčasť
kultúrneho dedičstva každej krajiny, národa, či lokality. Každý región sa stáva výnimočným aj vďaka
kulinárskym pochúťkam, pre ktoré ho milujú a navštevujú turisti z celého sveta. V našich obciach sa
každoročne konajú kulinárske podujatia, ktoré si
získavajú obľubu aj u cezpoľných. Termíny konania
nájdete na našich stránkach.
Cieľom MAS LEV je, aby ste si počas dovolenky
u nás naše tradičné jedlo nielen vychutnali, ale sa
ho aj naučili pripravovať tak, ako to kedysi robievali naše prastaré matere a ako sa to dodnes zachováva aj vďaka súčasným starším generáciám. S radosťou sme pre Vás pripravili tento nevšedný kulinársky zážitok.
Prajeme Vám dobrú chuť.

EKOFARMA – RAJ VIDIEKA

Zážitková dovolenka v srdci neporušenej prírody na bylinkovej ekofarme
Odorica môže byť skvelým aktívnym
relaxom nielen pre jednotlivcov, ale
aj pre rodiny s deťmi. Pár dní a nocí
strávených na farme zameranej predovšetkým na pestovanie liečivých
bylín, spanie v stodole na sene, pomoc pri práci, prechádzky v panenskej prírode, jazda na koni či na koči,
tradičné i netradičné remeslá, večerné opekačky.... To všetko a oveľa
viac Vás čaká na Odorici.
Vitajte v raji vidieka.

Územie LEVa disponuje množstvom lokalít, ktoré sú ideálne
pre adrenalínové vyžitie. Dreveník - nevšedná travertínová
kopa tvaru stolovej hory v blízkosti Spišského hradu, je národná prírodná rezervácia, a patrí k najkrajším miestam vyhradeným na lezenie. Obec Bugľovce sa zas môže pýšiť
vlastným jazdeckým Dirtparkom, ktorý vybudovali mladí
chlapci z obce a je určený na freestylové skákanie na bicykloch. Levočské vrchy a Branisko pri Dúbrave sú zas ideálnym východiskovým bodom pre paragliding. Na území LEVa
však okrem športového adrenalínu môžete zažiť skutočný
adrealín aj v blízkostí niektorých obcí, kde sa nachádzajú
rómske osady. Nuž, aj toto je život na našom území :)
Vitajte!
Foto: www.lezec.sk

ADRENALÍN MÁME V KRVI

