Projekty mesta cez Program rozvoja vidieka - Leader
Občianske združenie Miestna akčná skupina LEV je známa vďaka realizácii množstva
aktivít v kráľovskom území leva (okres Levoča). Partnerstvo tvoria zástupcovia verejnej
správy, podnikateľov, neziskové organizácie, poľnohospodárske a lesnícke subjekty,
aktívni obyvatelia a iní dôležití aktéri, ktorí sa usilujú o spoločné ciele v rôznych sférach
(cestovný ruch, vidiecka krajina, úprava verejných priestranstiev, kultúra, tradície ...).
Prispievame tak k zatraktívneniu prostredia okolo nás, podporujeme tradičné remeslá,
vytvárame perspektívy pre sieťovanie - prepájanie. Tieto kroky vedú k rozvoju územia
nielen srdcom, ale aj činmi. Patrí do neho aj mesto Spišské Podhradie, vyhľadávaná
turistická lokalita.
Financie, ktoré prišli do mesta sa premenili na farebné,
nápadité detské ihriská, multifunkčné ihrisko (projekt
„Dve detské ihriská – pre malé a väčšie deti“, druhý
„Plníme deťom sny“ a tretí „Na Májovej dobre, na Májovej
zdravo!“).

Odmenou

je

detský

smiech

a radosť

v tvárach detí, spokojnosť zo strany rodičov. Priestor,
v ktorom trávia voľný čas ich ratolesti je plný
rozmanitých podnetov.
Keďže človek nie je živý len chlebom, ale aj duchom a
„živou“ kultúrou združenie sa pričinilo k výstavbe
amfiteátra v priestoroch pred mestským úradom
(projekt „Podporme kultúru a zachovajme tradície“). Pri
jeho výstavbe sa myslelo aj na dostatočný priestor pre
divákov a pekný výhľad na okolie. Obyvateľov
a návštevníkov mesta pod Spišským hradom poteší
„vystúpenie

kultúry

z kamenných

budov“.

Atraktívnosť tejto destinácie zvýšia aj podujatia
profesionálnej i neprofesionálnej kultúry, tradičnej
ľudovej tvorivosti a iné multižánrové aktivity. Kultúra
je unikátnou komunikáciou prekračujúcou mnohé
bariéry a hranice.
Verejná zeleň je miestom krátkodobej rekreácie, miestom stretávania sa, hier detí. Nový
park vybudovaný v rámci projektu „Svieži vzduch v novom parku“ potešil viaceré generácie
- od nula do 99 rokov. Ide o dôležitý krajinný a architektonický prvok s veľmi
významnými ekologickými funkciami. Určite nie posledným je projekt výstavby
parkoviska využívaného nejedným mototuristom. Všetky akcie su zamerané na
zachovanie špecifického rázu vidieckej krajiny s podporou prírodných a kultúrnych
hodnôt, ktorá je už od vekov menená človekom. Viac informácií: www.maslev.sk

