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Mesto Levoča
Mestský úrad v Levoči
Sekretariát primátora mesta
451 2467 kl. 101
fax:
451 2246
e−mail:
mesto@levoca.sk
Primátor mesta
451 2467 kl. 102
Zástupca primátora
451 2467 kl. 103
Prednosta MsÚ
451 2467 kl. 104
Kancelária primátora
451 2467 kl. 204
Hlavný kontrolór
451 2467 kl. 201
Ústredňa − informátor
451 4001
Prepájanie na každé oddelenie MsÚ
Právnik
451 4001 kl. 114
Odd. finančné
451 4001 kl. 109
Vedúca oddelenia
451 4001 kl. 110
Dane a poplatky
451 4001 kl. 111
Odd. správy mest. majetku 451 4001 kl. 123
kl. 223
Vedúca oddelenia
451 4001 kl. 122
Odd. školstva, soc. vecí,
451 4001 kl. 106
zdravotníctva a Školský úrad
kl. .
Vedúci oddelenia
kl. 105
Odd. investičnej činnosti,
451 2436 kl. 108
územného plánovania,
kl. 112
životného prostredia
a Stavebný úrad
kl. 113
Vedúca oddelenia
451 2436 kl. 107
Odd. cestovného ruchu
451 2436 kl. 116
a rozvoja mesta
kl.
Vedúci oddelenia
451 2436 kl. 124
Odd. organizačné a vnú−
451 4014 kl. 119
tornej prevádzky,
Matričný úrad
451 4014 kl. 120
Vedúca oddelenia
451 4014 kl. 117
Od − mzdy a personalistika
451 4014 kl. 118
Útvar informatiky
451 4014 kl. 121
Mestská polícia
0905 530 023, 451 0650
Detské jasle
0907 768 551
Jedáleň pre dôchodcov
451 2284
ÚRADNÉ DNI A HODINY:
Pondelok
8.00–11.30 12.00–15.00 h
Streda
8.00–11.30 12.00–16.00 h
Piatok
8.00–11.30 12.00–14.00 h
Obedňajšia prestávka: 11.30 – 12.00 h
PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE:
Mestské kultúrne stredisko tel.: 451 2522
Divadlo
tel.: 451 2522
Knižnica
tel.: 451 2202
Kino
tel.: 451 2208
SÚZ
tel.: 0903 906 511
Zimný štadión
tel.: 0910 788 896
Športová hala
tel.: 0910 788 893
Technické služby − riaditeľ
tel.: 451 3209
čistenie verejných priestr.
tel.: 469 9209
separovaný zber
tel.: 451 2588
učtáreň
tel.: 451 2591
byty
tel.: 451 3504
cintorín
tel.: 451 2229
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Príhovor primátora mesta
V tomto čase, na začiatku letných prázdnin, keď sa väčšina ľudí aktívne pripra−
vuje na dovolenky, Levoča žije ako každý rok prípravami na tradičnú Mariánsku púť
a na 8. ročník medzinárodného kultúrneho festivalu Dni Majstra Pavla. Ako každý
rok, aj tento sa zainteresované osoby a organizácie na pracovných stretnutiach
snažili pripraviť tieto podujatia na kvalitnej úrovni tak, aby sa prípadné chyby a ne−
dostatky z minulých rokov odstránili alebo minimalizovali. Verím, že úsilie vyna−
ložené na tieto akcie sa pretaví do spokojnosti účastníkov.
Ale nielen týmto žije Levoča. V marci tohto roku sa začalo s prestavbou smerovej
križovatky ciest I/18 a II/533 na okružnú križovatku. Keďže sa okolo tejto stavby
šíri veľa zavádzajúcich informácií a z nich plynúcich emócií, pokladám za potrebné
uviesť niektoré skutočnosti na správnu mieru.
Investorom celej stavby je Slovenská správa ciest, konkrétne SSC Košice –
investičná výstavba, a nie Mesto Levoča. Nakoľko štátne cesty I/18 i II/533 sú
vo vlastníctve Slovenskej správy ciest a je to cesta I. triedy, stavebným úradom
je Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Prešove.
Práce sa začali na základe právoplatného stavebného povolenia, ktoré vydal
Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Prešove 4. 7. 2006 pod
č. 2006/00792 a do dnešného dňa sú realizované v súlade so schválenou projektovou
dokumentáciou, ktorú vypracovali skúsení odborníci – stavební a cestní inžinieri
podľa súčastných platných noriem a predpisov.
Dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby bolo odsúhlasené Okresným
riaditeľstvom policajného zboru SR v Poprade – Obvodným dopravným inšpektorátom.
K dočasnému dopravnému značeniu sa vyjadrovalo Mesto Levoča 12.7.2006.
Vzhľadom na to, že stavba má viac etáp, boli vydané Krajským úradom pre
cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Prešove dve uzávierky štátnej cesty,
a to vo februári pre obdobie 3. 3. 2008 do 30. 6. 2008 a od 22.5. 2008 do 30. 8.
2008. Keďže práce na druhom úseku prebehli rýchlejšie ako boli plánované, celý
objazd a cesta bude sprejazdnený k 1. 7. 2008.
Po ukončení prác bude mať kruhový objazd prejazdnú šírku 6 metrov a vnútorný
nábehový prstenec ďalších 1,9 metra.
Nie je to teda okružná križovatka ale momentálne ešte len stavba okružnej
križovatky s obmedzenou premávkou účastníkov cestnej dopravy na čo je nutné
brať ohľad!
Pôvodnú križovatku bolo nutné zrekonštruovať, lebo ako si ešte v živej pamäti
spomíname, jej prejazd bol zdĺhavý a nebezpečný s častými dopravnými kolíziami.
Všetkým vám prajem príjemné prežitie dovoleniek a leta, aby ste načerpali dostatok
síl a entuziazmu do ďalších mesiacov. Prajem nám, Levočanom i návštevníkom,
dobré počasie a zdarný priebeh Mariánskej púte a Dní Majstra Pavla 2008.
Ing. Miroslav Vilkovský
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Vyberáme zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči
25. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Levoči sa uskutočnilo 19. júna 2008. Program
zasadnutia poslanci schválili a prijali nasledovné uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo:
A/ Berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení.
2. Harmonogram zasadnutí MR a MZ na II. polrok 2008.
3. Informácie o stave príprav na Mariánsku púť.
4. Informáciu, že k VZN – trhový poriadok – Karpatský remeselný trh č. 10/2008 usporiadaný
na Námestí Majstra Pavla v Levoči, neboli v zákonom stanovenej lehote vznesené žiadne
pripomienky.
5. Informáciu, že v zákonom stanovenej lehote nebola k návrhu VZN mesta Levoča č. 11/
2008, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2007 o zásadách predaja
nehnuteľného majetku mesta Levoča, uplatnená žiadna pripomienka.
B/ Schvaľuje
01. Zmenu rozpočtu č. 2 – rozpočtové opatrenie č. 2/a a 2/b mesta Levoča na rok 2008 podľa
predloženého návrhu.
02. Použitie FRB v celkovom objeme 4 276 tis. k podľa predloženého návrhu.
03. VZN č. 10/2008 – trhový poriadok – Karpatský remeselný trh usporiadaný na Námestí
Majstra Pavla v Levoči.
04. Výšku vkladu 3 600 tis. do základného imania obchodnej spoločnosti Všeobecná
nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. so sídlom Probstnerova cesta 2/3082, Levoča.
05. Prebytok rozpočtu mesta za rok 2007 vo výške 35 287,22 Sk prerozdeliť do investičného
fondu.
06. Poskytnutie finančného príspevku vo výške 17 000,− Sk pre: Peter Milčák, Modrý Peter,
vydavateľstvo, Francisciho 30, Levoča na vydanie knihy Pavla Suržina – Spln duše
(vybrané a nové básne)
07. Doplnok č. 1 Cenníka poplatkov za krátkodobý prenájom nebytových priestorov a hnuteľ−
ného majetku v správe MsKs.
08. Uzavretie darovacej zmluvy medzi Jánom Maľákom a manž. Annou, rod. Durkaňovou
– darcom a Mestom Levoča – obdarovaným, za účelom prevodu vlastníctva – majetko−
právneho vysporiadania dvornej časti v areáli Materskej škôlky na ul. G. Haina v Levoči,
t. j. pozemku v lok. ul. G. Haina k. ú. Levoča.
09. Kúpu, predaj a zámenu pozemkov v k. ú. Levoča.
10. Predaj jednoizbového bytu č. 2 na ul. Pod vinicou č. 59, v Levoči, na 2. poschodí obytného
domu súp. č. 207, za kúpnu cenu 451 000,− Sk.
11. Predaj nehnuteľností v k. ú. Levoča
12. VZN č. 11/2008, ktorým sa dopĺňa VZN č. 17/2007 o zásadách predaja nehnuteľného
majetku mesta Levoča takto: V čl. IV, § 8 ods. 1 v prvej vete sa za slová pre účel výstavby
rodinných domov s dobrou technickou vybavenosťou (voda, kanál, elektrina, plyn, miestna
komunikácia) vkladajú slová : „a bytov“ .
13. Pridelenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta kapitoly 08.1 Transfer pre telovýchovu
a šport na druhý polrok 2008 pre FK 05 Levoča, MKB Slovenský Orol Levoča, Hádz. klub
Slovan Levoča, Atletický klub Levoča, TJ Javorinka, Slovenský skauting Levoča, Lenok
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14.

15.
16.
17.
18.
19.

Levoča, TJ Štart Levoča, KST Javorinka, Cross Racing klub Levoča, Wing Tsung Levoča,
SZCHPH ZO Levoča.
Vstup mesta Levoča do projektu: „Prestavba Námestia Majstra Pavla v Levoči“ v rámci
vyhlásenej výzvy o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na individuálny
projekt z Nórskeho finančného mechanizmu a finančného mechanizmu EHP z verejného
sektora, ktorú vyhlásil Národný kontaktný bod pre finančné mechanizmy, Úrad vlády SR
dňa 5. 8. 2008.
Výpožičku a bezplatné postavenie pódia na podujatie Hajdukfest 2008.
Poslanecký návrh poslanca MZ ponechať uskutočňovanie zasadnutí Mestských zastupi−
teľstiev mesta Levoča v II. polroku 2008 na štvrtky.
Poslanecký návrh poslankyne MZ neprerokovávať bod Vyradenie a následnú likvidáciu
majetku mesta.
Poslanecký návrh poslanca MZ schváliť bod Vyradenie a následnú likvidáciu majetku
mesta okrem položiek 60 – 72 na str. 2 v prílohe č. 11.
Poslanecký návrh poslanca MZ preveriť stav vymožiteľnosti uvedených pohľadávok
za TKO, zodpovednosť konkrétnych osôb pri ich vymáhaní, možnosť premlčania pohľadá−
vok za toto príslušné obdobie.

C/ Neschvaľuje
1. Odpísať pohľadávku voči Stavebnej prevádzkarni, s.r.o., Levoča vo výške 251159,20,−Sk.
2. Poslanecký návrh poslanca MZ preveriť hlavnému kontrolórovi mesta Levoča súlad pripra−
veného a predloženého materiálu medzi kapitálovými príjmami a kapitálovými výdavkami.
D/ Určuje
1. Plat hlavnému kontrolórovi mesta, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamest−
nanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR
za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu 1,96 podľa počtu obyvateľov obce v sú−
lade neskorších predpisov a Poriadku odmeňovania zamestnancov mesta a volených
orgánov mesta s účinnosťou od 26. 6. 2008.

Nasledujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutoční 28. 8. 2008 (štvrtok) o 14.00
hodine v zasadacej miestnosti MsÚ v Levoči, číslo dverí 8. Zasadnutia MZ sú verejné.

Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie.
Kontrola plnenia uznesení.
Majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľností.
Rozbor hospodárenia mesta za I. polrok 2008 ( vrátane organizácií zriadených mestom)
Vyhodnotenie činnosti komisií MZ za I. polrok 2008.
Rôzne.
Interpelácie poslancov.
Záver.
Ivana Kellnerová
sekretariát
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Mesto Levoča ponúka na predaj
Mesto Levoča (ďalej len „vyhlasovateľ“) vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 281
a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení o najvhodnejší návrh na uzavretie kúp−
nej zmluvy, ktorou vyhlasovateľ predá:

Î 1−izbový byt č. 2 na ul. Pod vinicou č. 56 v Levoči, na 1. poschodí bytového domu
súp. č. 206, spoluvlastnícky podiel 150/10000 na spoločných častiach, spoločných
zariadeniach a príslušenstve obytného domu a spoluvlastnícky podiel 150/10000
na zastavanom pozemku parc. č. KN 2041/4 – zast. pl., o výmere 612 m2.
Minimálna kúpna cena je 220 000,− Sk.
Súčasťou návrhu bude:
– doklad o zložení zábezpeky vo výške minimálne 50% z ponúknutej kúpnej ceny
na číslo účtu: 3412220003/5600. Zábezpeka musí byť pripísaná na uvedený účet
do 11.00 hod. dňa 28. 8. 2008.
– súhlas navrhovateľa s tým, že zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa v prí−
pade, že navrhovateľ neuzavrie kúpnu zmluvu alebo nedoplatí zvyšok kúpnej ceny do
30 dní od obdržania písomnej výzvy vyhlasovateľa;
Pre záujemcov bude byt sprístupnený v dňoch 20. augusta 2008 (streda) od 10.00 hod.
do 10.30 hod. a 25. augusta 2008 (pondelok) od 14.00 hod. do 14.30 hod.
Záujemcovia (ďalej len „navrhovatelia“) doručia svoje návrhy do podateľne MÚ v Levoči
do 11,00 hod. dňa 28. 08. 2008 v zalepenej obálke s označením „Pod vinicou 56” –
NEOTVÁRAŤ.

Î objekt na Vysokej ul. č. 5 v Levoči, súp. č. 359 a pozemky parc. č. KN 736 – zast.
pl., o výmere 674 m2 a parc. č. KN 735 – záhrada, o výmere 189 m2.
Minimálna kúpna cena je 2 200 000,− Sk.
Súčasťou návrhu bude:
– akceptácia záväzku kupujúceho objekt zrekonštruovať a sprevádzkovať do piatich ro−
kov od uzavretia kúpnej zmluvy,
– akceptácia vecného bremena zákazu prevodu vlastníctva prevádzaných nehnuteľností
po dobu rekonštrukcie objektu do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia,
– doklad o zložení zábezpeky vo výške minimálne 50 % z ponúknutej kúpnej ceny,
na číslo účtu: 1987570451/0200. Zábezpeka musí byť pripísaná na uvedený účet
do 11.00 hod. dňa 28. 8. 2008,
– súhlas navrhovateľa s tým, že zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa v prí−
pade, že navrhovateľ neuzavrie kúpnu zmluvu alebo nedoplatí zvyšok kúpnej ceny
do 30 dní od obdržania písomnej výzvy vyhlasovateľa;
Navrhovatelia doručia svoje návrhy do podateľne MÚ v Levoči do 11.00 hod.
dňa 28. 8. 2008 v zalepenej obálke s označením „Vysoká 5” a poznámkou NEOTVÁRAŤ.

Î objekt

na Vysokej ul. č. 73 v Levoči, súp. č. 427 a pozemok parc. č. KN 532 –
zast. pl., o výmere 715 m2,
Minimálna kúpna cena je 3 100 000,− Sk.
Súčasťou návrhu bude:
– akceptácia záväzku kupujúceho objekt zrekonštruovať a sprevádzkovať do piatich
rokov od uzavretia kúpnej zmluvy,
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– akceptácia vecného bremena zákazu prevodu vlastníctva prevádzaných nehnuteľností
po dobu rekonštrukcie objektu do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia,
– doklad o zložení zábezpeky vo výške minimálne 50 % z ponúknutej kúpnej ceny,
na číslo účtu: 1987570451/0200. Zábezpeka musí byť pripísaná na uvedený účet
do 11.00 hod. dňa 28. 8. 2008,
– súhlas navrhovateľa s tým, že zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa v prí−
pade, že navrhovateľ neuzavrie kúpnu zmluvu alebo nedoplatí zvyšok kúpnej ceny
do 30 dní od obdržania písomnej výzvy vyhlasovateľa;
Navrhovatelia doručia svoje návrhy do podateľne MÚ v Levoči do 11.00 hod. dňa 28. 8.
2008 v zalepenej obálke s označením „Vysoká 73” a poznámkou NEOTVÁRAŤ.

Î stavebný

pozemok v katastrálnom území Levoča, lokalita sídl. Sever, novovy−
tvorená parcela č. KN−C 3056/16 – zast. pl., o výmere 11 240 m2, podľa geome−
trického plánu č. 43/2008, vyhotoveného Ing. F. Novákom, SNV.
Minimálna kúpna cena je 300,− Sk/m2.
Súčasťou návrhu bude:
– akceptácia záväzku kupujúceho postaviť na týchto pozemkoch a skolaudovať mini−
málne 60 bytov najneskôr do 30. 9. 2010 pod sankciou zmluvnej pokuty vo výške
1 mil. Sk a práva Mesta Levoča od tejto zmluvy odstúpiť,
– akceptácia záväzku kupujúceho nepreviesť vlastníctvo predávaných pozemkov pred
kolaudáciou bytov na tretiu osobu pod sankciou zmluvnej pokuty vo výške 1 mil. Sk
a práva Mesta Levoča od tejto zmluvy odstúpiť, s výnimkou prípadu, že tretia osoba
prevezme všetky záväzky kupujúceho z kúpnej zmluvy,
– preukázanie úspešnej realizácie aspoň troch porovnateľných projektov v iných mestách
v minimálnej výške 100 mil. Sk/projekt,
– akceptácia záväzku realizácie detských ihrísk a športovísk s kapacitou minimálne
100 detí pre deti a mládež celej lokality, a realizácie parkovísk pre jestvujúce bytové
domy s kapacitou minimálne 50 parkovacích miest najneskôr do 30. 9. 2010,
– doklad o zložení zábezpeky vo výške minimálne 50 % z ponúknutej kúpnej ceny
na číslo účtu 1987570451/0200. Zábezpeka musí byť pripísaná na uvedený účet
do 11.00 hod. 28. 8. 2008,
– súhlas navrhovateľa s tým, že zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa v prí−
pade, že navrhovateľ neuzavrie kúpnu zmluvu alebo nedoplatí zvyšok kúpnej ceny
do 30 dní odo dňa obdržania písomnej výzvy navrhovateľa.
Navrhovatelia doručia svoje návrhy do podateľne MÚ v Levoči do 11.00 hod. 28. 8. 2008
v zalepenej obálke s označením „Pozemok – výstavba bytov“ a poznámkou NEOTVÁRAŤ.

Î stavebný

pozemok v katastrálnom území Levoča, lokalita Nad tehelňou, parcela
č. KN−C 2814, zastavaná plocha o výmere 797 m2.
Minimálna kúpna cena je 189,− Sk/m2.
Súčasťou návrhu bude:
– súhlas navrhovateľa s podmienkou, že pozemok je určený len na výstavbu rodinného
domu,
– doklad o zložení zábezpeky vo výške minimálne 50% z ponúknutej kúpnej ceny
na číslo účtu 1987570451/0200. Zábezpeka musí byť pripísaná na uvedený účet
do 11.00 hod. 28. 8. 2008,
– súhlas navrhovateľa s tým, že zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa v prí−
pade, že navrhovateľ neuzavrie kúpnu zmluvu alebo nedoplatí zvyšok kúpnej ceny
do 30 dní odo dňa obdržania písomnej výzvy navrhovateľa.
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Navrhovatelia doručia svoje návrhy do podateľne MÚ v Levoči do 11.00 hod. 28. 8. 2008
v zalepenej obálke s označením „Pozemok Nad tehelňou“ a poznámkou NEOTVÁRAŤ.
Každý návrh bude obsahovať označenie navrhovateľa, u podnikateľov aj s výpisom
z príslušného registra, nie starším ako 3 mesiace, výšku ponúkanej kúpnej ceny a spôsob
platby (pri splátkach výšku a dobu splácania), účel využitia.
Oznámenie o vybranom návrhu zverejní vyhlasovateľ na internetovej stránke www.levoca.sk
do 30. 9. 2008.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uverejnené podmienky súťaže meniť alebo súťaž zrušiť.
Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.
Navrhovatelia môžu návrh doručený vyhlasovateľovi odvolať po uplynutí lehoty na pred−
kladanie návrhov len so súhlasom vyhlasovateľa.
Navrhovatelia podaním návrhu vyjadrujú písomný súhlas s použitím a zverejnením osobných
údajov v súlade so zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v z. n. p. na účel
jeho prerokovania, rozhodnutia o výsledku obchodnej verejnej súťaže a jeho zverejnenia,
a na účel uzavretia zmluvy.
Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky doručené návrhy.
Ostatné podmienky súťaže a bližšie informácie na odd. SMM MsÚ Levoča, 2. posch.
č. dv. 1 a 2, na t. č. 053/4514001, kl. 122, 123 a 223, na www.levoca.sk, e−mail:
msu.budzinakova@levoca.sk.

KONZULTAČNÝ DEŇ
Daňového úradu Levoča
Daňový úrad Levoča organizuje pre podnikateľskú verejnosť – platiteľov dane z pridanej
hodnoty, fyzické a právnické osoby nadobúdajúce tovar z iných členských štátov EÚ
a najmä novoregistrované daňové subjekty konzultačný deň

v stredu 16. júla 2008 o 9.00 hod.
v miestnosti č. 18 na daňovom úrade. Program konzultačného dňa k zákonu č. 222/2004
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov:
– registračná povinnosť tuzemských zdaniteľných osôb,
– registračná povinnosť zahraničných osôb,
– registračná povinnosť osôb nadobúdajúcich tovar z iných členských štátov EÚ,
– vypĺňanie daňových priznaní,
– vypĺňanie a predkladanie súhrnných výkazov v súvislosti s vykonávaním intrakomu−
nitárnych obchodov.
Ing. Marta Kovácsová
vymenovaná na zastupovanie riaditeľa DÚ

OZNAM
Na základe pripomienok občanov k novozavedenej linke MHD č. 704202 dochádza
od 1. júla 2008 k úprave cestovného poriadku uvedenej linky.
V súvislosti s tým dochádza k miernej úprave cestovného poriadku linky 704414
na trase Levoča – Závada.
Upozorňujeme cestujúcich aby venovali pozornosť zmeneným odchodom spojov. Zmeny
budú vyznačené na zastávkach MHD ako aj na internetovej stránke mesta www.levoca.sk
Mgr. Mária Muchová, odd. CR a RM

www. levoca.sk
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Informačný panel euro
V rámci informačnej kampane o zavedení eura v Slovenskej republike, pripravila Ná−
rodná banka Slovenska v spolupráci s Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Eu−
rópskou komisiou pre širokú verejnosť informačné panely o zavedení eura. V týchto dňoch
boli panely umiestnené vo všetkých 79−tich okresných mestách Slovenska a tiež v priestoroch
expozitúr Národnej banky Slovenska.
Informačný panel poskytuje informácie o prínosoch novej meny pre občanov, o dôležitých
termínoch zavedenia novej meny, o postupe pri výmene slovenských korún za eurá a tiež
o systéme ochrany spotrebiteľa.
Tento panel sa v meste Levoča nachádza vo vestibule
Mestského úradu, kde je prístupný všetkým občanom.
Súčasťou panelu sú priečinky, kde si každý môže nájsť
zaujímavé publikácie s informáciami o procese zavedenia
eura a samotnej mene euro.
Nachádzajú sa tam momentálne tieto publikácie:
– Stručná príručka o eure
– Jedna mena pre jednu Európu
– Jednotní v rozmanitosti
– Zavedenie eura v SR
– Spôsobilo euro nárast cien?
– ECB Euro systém
– Euro: pripravený podnik

POHOTOVOSTNÁ LEKÁRENSKÁ SLUŽBA
Sobota 12.00 – 18.00 hod.; Nedela: 08.00 – 18.00 hod.
Sviatok 08.00 – 18.00 hod., (okrem obed. prestávok)

júl 2008
05.
12.
19.
26.

–
–
–
–

06.
13.
20.
27.

Lekáreň U HADA, Nám. Majstra Pavla 13, Levoča
Verejná lekáreň, Probstnerova cesta 2, Areál nemocnice, Levoča
Zelená lekáreň, Železničný riadok 2, Levoča
Lekáreň Pri Košickej Bráne, Košická ul. 22, Levoča

august 2008
02.
09.
16.
23.
29.
30.

– 03.
– 10.
– 17.
– 24.
piatok
– 31.

Lekáreň Tymian, Nám. Štef. Kluberta 6, Levoča
Lekáreň U BARBORKY, Sídl. Západ, V. Greschika 1, Levoča
Lekáreň U LEVA, Nám. Majstra Pavla 24, Levoča
Zelená lekáreň, Železničný riadok 2, Levoča
Lekáreň U HADA Nám. Majstra Pavla 13, Levoč
Verejná lekáreň, Probstnerova cesta 2, Areál nemocnice, Levoča
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LEVOČSKÁ MARIÁNSKA PÚŤ 2008
Dopravný režim
V súvislosti s konaním mariánskej púte v Levoči, bude 5. a 6. júla 2008 zavedený osobitný
dopravný režim – čiastočná uzávierka štátnej cesty I/18. Tranzitná doprava bude odklonená
na križovatke so štátnou cestou II/536 Spišský Štvrtok, rovnako v Klčove. Do Levoče bude
vjazd povolený iba účastníkom Mariánskej púte.
V dňoch 5. – 6. júla 2008 bude zavedený osobitný dopravný režim na uliciach Sadová,
Športovcov a v historickom jadre mesta. Vjazd a parkovanie osobných motorových vozidiel
je povolené na všetkých miestnych komunikáciách v meste Levoča s výnimkou Ná−
mestia Majstra Pavla, Košickej ulice, Sadovej ulice a ulice Športovcov. Pre Rímsko−
katolícky farský úrad je vyhradené parkovisko pri Mestskom divadle a na Kláštorskej ulici.
Vjazd na Mariánsku horu je povolený len na základe povolenia vydaného Rímsko−katolíckym
farským úradom. Zásobovanie, dovoz a odvoz tovaru pre príležitostný trh, ako aj zásobo−
vanie miestnych prevádzok bude povolené len vozidlám označeným povolením pre
služby a zásobovanie, ktoré vydáva Mestský úrad Levoča, oddelenie investičnej činnosti,
územného plánovania a životného prostredia.
Počas platnosti osobitného dopravného režimu t. j. 5. – 6. júla 2008 bude v meste
Levoča zrušená mestská hromadná doprava, zrušená bude zastávka autobusov pri Poli−
klinike, nebude tiež premávať linka Levoča – Závada.
Dňa 2. júla 2008 bude zavedený osobitný dopravný režim na uliciach Sadová a Športov−
cov. Autobusy účastníkov svätých omší budú môcť parkovať na Kežmarskej ceste, osobné
vozidlá na ostatných mestských komunikáciách.
V čase mariánskej púte bude prejazdná okružná križovatka ciest I/18 a II/533 smerom
na SNV. Prosíme vodičov aby v tomto úseku jazdili opatrne a aby boli počas mariánskej púte
k sebe ohľaduplní, tolerantní, trpezliví a aby dodržiavali pokyny organizátorov púte a polície.
Ing. František Hámor
odd. inv. činnosti, územného plánovania a životného prostredia.

Príležitostný trh
V dňoch 5. – 6. júla 2008 sa v meste Levoča uskutoční príležitostný trh na trhovom
mieste – Námestie Majstra Pavla, správca trhu – Mestský úrad Levoča, na trhovom mieste
– zimný štadión, správca trhu SÚZ mesta Levoča a na trhovom mieste – Mariánska hora,
správca trhu Rímsko−katolícky farský úrad.
Povolenia na predaj výrobkov a poskytnutie služieb na trhovom mieste a povolenia pre
služby a zásobovanie vydáva Mestský úrad Levoča, oddelenie cestovného ruchu a rozvoja
mesta.
Zriadenie iných trhových miest (na súkromných pozemkoch) v týchto dňoch nie je
dovolené.
Upozorňujeme občanov mesta, aby v uvedené dni dodržiavali pokyny príslušníkov Poli−
cajného zboru SR, Mestskej polície, usporiadateľskej služby, nevstupovali do vyhradených
priestorov a dodržiavali dopravné značenie.
Ing. Ivan Dunčko
ved. odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta
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LEVOČSKÁ PÚŤ 2008
v roku Božieho sluhu Jána Vojtaššáka
Celotýždenný program bohoslužieb na Mariánskej Hore:
Nedeľa
Pondelok
Utorok

29. 6. 2008 – Slávnosť sv. Petra a Pavla,
sv. omša o 14.30, celebruje Ľubomír PEKARČÍK
30. 6. 2008 – sv. omša o 17.00, celebruje Jaroslav MAJDA
51. 7. 2008 – sv. omša o 17.00, celebruje Ján MARHEFKA

STREDA 2. JÚLA
SLÁVNOSŤ NAVŠTÍVENIA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE
Sväté omše:
10.00 – celebruje Mons. František TONDRA, spišský biskup
13.00 – svätá liturgia východného obradu Ľubomír PETRÍK
17.00 – celebruje Mons. Štefan SEČKA, spišský pomocný biskup
Sv. spoveď: od 8.00 do 18.00 hodiny.
Štvrtok
Piatok

3. 7. 2008 – sv. omša o 17.00, celebruje P. Adam BARAN, OFM
4. 7. 2008 – sv. omša o 17.00, celebruje Ondrej ŠTEFAŇÁK

SOBOTA 5. JÚLA
09.00 – FATIMSKÁ SOBOTA, vedie Amantius AKIMJAK
10.00 – sv. omša, celebruje Mons. Antonio MARTO, biskup diecézy Leiria−Fatima
14.30 – sv. omša zo slávnosti slovanských vierozvetov sv. Cyrila a Metoda,
celebruje Štefan MORDEL, kazateľ František TRSTENSKÝ
17.00 – OTVÁRACIA ODPUSTOVÁ SV. OMŠA, celebruje Mons. František DLUGOŠ
18.30 – sv. omša, celebruje J. E. Mons. František RÁBEK, ordinár ozbrojených síl
a zborov SR
20.00 – svätá liturgia východného obradu – Marcel MOJZEŠ, generálny vikár
21.30 – Modlitba sv. ruženca, vedie Stanislav MISÁL
22.30 – …Mariánska Levoča medzi európskymi svätyňami – videodokument
o Mariánskej hore

NEDEĽA 6. JÚLA
Polnočná sv. omša za účasti mladých, celebruje Juraj SPUCHĽÁK, kazateľ Michal
PITONIAK
01.30 – Eucharistická poklona s procesiou, vedie Ján STAŠÁK
02.30 – sv. omša, celebruje Marián PANÍK, kazateľ Andrej BARNÁŠ
04.00 – pobožnosť Krížovej cesty, vedie Marián KAČÍR
05.30 – sv. omša, celebruje Ján ČUCHRAN, kazateľ Ján DUDA
07.00 – sv. liturgia východného obradu vladyka Ján BABJAK SJ, arcibiskup – metropolita
08.30 – sv. omša, celebruje J. E. Mons. František TONDRA, spišský diecézny biskup
10.00 – SLÁVNOSTNÁ ODPUSTOVÁ SVÄTÁ OMŠA
celebruje J. Em. kardinál Christoph SCHÖNBORN, viedenský arcibiskup
SV. SPOVEĎ v sobotu 5. júla od 8.00 hodiny až do skončenia púte
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BOHOSLUŽBY
Rímskokatolícka cirkev
JÚL 2008
2. júla
4. júla

5. júla
6. júla

10. júla
13. júla
16. júla
25. júla

26. júla
27. júla

Sviatok Navštívenia Panny Márie.
Prvý piatok v mesiaci júli.
Spovedáme vo štvrtok 18.00 a v piatok od 17.00 hodiny.
Chorých a starých navštívime vo štvrtok 3. júla od 8.00 hod. dopoludnia.
Slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvetov.
Odpustová slávnosť na Mariánskej hore podľa podľa programu
púte.
Sv. omše v Chráme sv. Jakuba o 6.00, 8.00 a 19.00 hodine.
Púť seniorov na Mariánsku horu.
Program púte od 8.00 do 16.00 hodiny.
Oktáva sviatku Navštívenia Panny Márie.
Sv. omša na Mariánskej hore o 14.30 hodine.
Panny Márie Škapuliarskej
Na Mariánskej hore sv. omša o 17.00 hodine.
Slávnosť sv. Jakuba, apoštola, patróna farnosti, mesta i kostola.
Slávnostná sv. omša o 19.00 hodine.
Pred sv. omšou od 18.00 hodine organový koncert.
Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie.
Odpustová slávnosť sv. Jakuba o 10.00 hodine.
Odpustová slávnosť sv. Anny v Závade o 10.30 hodine.

AUGUST 2008
1. augusta Prvý piatok v mesiaci auguste.
Spovedáme v stredu od 18.00, vo štvrtok od 18.00 a v piatok od 17.00
hodiny.
Chorých a starých navštívime v piatok 1. augusta od 8.00 hod. dopo−
ludnia.
2. augusta Na Mariánskej hore Fatimská sobota so začiatkom o 9.30 hodine.
14. augusta Na Mariánskej hore vigília sviatku Nanebovzatia Panny Márie
o 21.00 hodine. (Modlitba sv. ruženca, sviečkový sprievod a sv. omša.)
15. augusta Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie – cirkevne prikázaný sviatok.
Sv. omše v Chráme sv. Jakuba o 6.00, 8.00 a 19.00 hodine.
Na Mariánskej hore o 10.00 a 14.30 hodine,
V Závade o 17.00 hodine a Levočskej Doline o 18.00 hodine.
22. augusta Sviatok Panny Márie Kráľovnej – odpustová slávnosť v gymnaziálnom
kostole o 19.00 hodine.
www. levoca.sk
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29. augusta Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa.
30. augusta Dvadsiata druhá nedeľa cezročného obdobia.
Na Mariánskej hore púť kresťanských demokratov.
Sv. omša o 14.30 hodine.

SV. OMŠE V MINORITSKOM KOSTOLE
pondelok až piatok 15.50 hod.
Sobota
7.50 hod.
Nedeľa
11.00 a 16.00 hod.

SV. OMŠE V NEMOCNIČNEJ KAPLNKE
v každú stredu o 15.00 hod.
a v nedeľu
o 10.00 hod.

Gréckokatolícka cirkev
Sväté liturgie v týždni:
Pondelok, Utorok, Štvrtok, Piatok .................................................... 17.55
Streda, Sobota .................................................................................... 07.55
Sväté liturgie v nedeľu 7.50 v cirkevnoslovanskom jazyku
9.00 v slovenskom jazyku
Dňa 2. júla 2008 (streda) je chrámový sviatok Uloženia rúcha presvätej Bohorodičky
v Blachernách. V dňoch 5. – 6. júla 2008 (sobota – nedeľa) je odpustová slávnosť na
Mariánskej hore. V týchto dňoch sa sv. liturgie budú sláviť podľa nižšie uvedeného pro−
gramu odpustovej slávnosti.
V prvopiatkovom týždni sa spovedá vždy pred svätou liturgiou.
Spoveď chorých je prvý piatok v mesiaci od 8.00 hod.
Sviatky v mesiaci júl:
02. – streda Uloženie rúcha presvätej Bohorodičky v Blachernách
05. – sobota sv. Cyril a Metod, učitelia Slovanov
17. – štvrtok Blažený Pavol Peter Gojdič, prešovský biskup
20. – nedeľa svätý prorok Eliáš
25. – piatok Zosnutie sv. Anny, matky presvätej Bohorodičky
Kontakt: Gréckokatolícky farský úrad, Potočná 6, 054 01 Levoča
tel.: 053/451 34 36, 0911 912 312

Program odpustovej slávnosti na Mariánskej hore
2.7.2008 – streda

13.00 sv. liturgia (na poľnom oltári) o.ThDr. Ľubomír Petrík

5.7.2008 – sobota

16.00 sv. liturgia (v kaplnke) sv. prijímanie pri kaplnke
20.00 sv. liturgia (na poľnom oltári) protosynkel o. ThDr. Marcel
Mojzeš – sv. prijímanie pri kaplnke, myrovanie

Gréckokatolícky chrám mesto
5.7.2008 – sobota
16.30 posvätenie vody – slovensky
17.00 Veľká večiereň – cirkevnoslovansky
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18.00 sv. liturgia – cirkevnoslovansky
22.00 Akatist k Presvätej Bohorodičke – slovensky
23.00 Eucharistická pobožnosť – slovensky (súkromná adorácia)

Mariánska hora v Levoči
6.7.2007 – nedeľa
07.00 Archijerejská sv. liturgia (na poľnom oltári) – slúži vladyka Ján Babjak SJ
prešovský arcibiskup a metropolita, sv. prijímanie pri kaplnke, myrovanie
10.00 slávnostná sv. omša (na poľnom oltári), slúži J. Em. kardinál Christoph Schönborn

Kostol minoritov
08.00 sv. liturgia – slovenská, moleben k Presvätej Bohorodičke, myrovanie

BOHOSLUŽOBNÝ PROGRAM GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI NA AUGUST 2008
Pondelok, Utorok, Štvrtok, Piatok .................................................... 17.55
Streda, Sobota .................................................................................... 07.55
V nedeľu 7.50 v cirkevnoslovanskom jazyku, 9.00 v slovenskom jazyku
V prvopiatkovom týždni sa spovedá vždy pred svätou liturgiou.
Spoveď chorých je prvý piatok v mesiaci od 8.00 hod.
Prikázané sviatky v mesiaci august:
15. 8. – piatok Zosnutie presvätej Bohorodičky
Sviatky v mesiaci august:
06. 8. – streda Premenenie Pána
29. 8. – piatok Sťatie hlavy sv. Jána Krstiteľa

Pravoslávna cirkev
Júl

Utorok 16.00
Streda 8.00
Štvrtok 16.00
Piatok 8.00
Sobota 18.00
Nedeľa 8.30
10.00
14.00

02.7. 2008
05.7. 2008
20.7. 2008

Molben
sv. liturgia
Molben
sv. liturgia
večerňa
uterňa
sv. liturgia
večerňa

August Streda 8.00
Piatok 8.00
Sobota 8.00
18.00
Nedeľa 8.30
10.00
14.00

POLOŽENIE RÚCHA PRESVÄTEJ BOHORODIČKY
VO VLACHERNI
SV. APOŠTOLOM ROVNÝ RASTISLAV, KNIEŽA
MORAVSKÝ SVIATOK SV. CYROLA A METODA
SV. PROPOK ALIÁŠ

www. levoca.sk
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sv. liturgia
večerňa
uterňa
sv. liturgia
večerňa

08.00
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10.00

sv. liturgia

JÚL − AUGUST 2008

Levočský Informačný Mesačník

14
01.8.2008
06.8.2008

Začiatok uspenského pôstu
PREMENENIE PÁNA

15.8.2008

Zosnutie Presvätej Bohorodičky

29.8.2008

Sťatie hlavy sv. Jána Krstiteľa

8.00
16.00
8.00
16.00
8.00

sv. liturgia
večerňa
sv. liturgia
večerňa
sv. liturgia

POZVÁNKA
Pravoslávna cirkevná obec Levoča si vás dovoľuje pozvať na Levočskú Mariánsku púť, ktorá
sa uskutoční dňa 5. – 6. júla 2008 v pravoslávnom chráme na Košickej ulici 12.
Program bohoslužieb
5. 7. 2008
19.00 Večerňa
20.00 Svätenie vody
21.30 Molben k Presv. Bohorodičke
23.00 Molbeny
24.00 Panychydy

6. 7.
1.00
2.00
4.00
7.00
9.00

2008
Modlitby pred sv. prijímaním
1− sv. liturgia
Molben k sv. C. a M.
Utreňa
Slávnostná Archijerejská sv. liturgia

Privítanie jeho Vysokopreosvietenosti Jána arcibiskupa prešovského a Slovenska
bude v nedeľu 6. júla 2008 o 8.30 hodine.

Svoju účasť potvrďte na farský úrad Levoča, mob.: 0918 833 462, tel.: 053/4512371,
e−mail: kornel.furin@post.sk

Evanjelická cirkev a. v.
Rozpis Služieb Božích na júl a august 2008
06. júl 2008
13. júl 2008
20. júl 2008
27. júl 2008

03.
10.
17.
24.
31.

august
august
august
august
august

2008
2008
2008
2008
2008

7. nedeľa po Svätej Trojici
8. nedeľa po Svätej Trojici
konfirmácia, služby božie s Večerou
9. nedeľa po Svätej Trojici
10. nedeľa po Svätej Trojici
nedeľa pokánia

10.30
10.00
Pánovou
10.30
10.30

11.
12.
13.
14.
15.

10.30
10.30
10.30
10.30
10.30
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nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa

po
po
po
po
po

Svätej
Svätej
Svätej
Svätej
Svätej

Trojici
Trojici
Trojici
Trojici
Trojici
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Slovenské národné múzeum−Spišské múzeum v Levoči
pripravilo pre návštevníkov Spišského hradu
bohatý prázdninový program
JÚL 2008
5. – 6. Víkend s historickým šermom – streľba z kanónov a rinčanie mečom zaplní hradné
múry v prevedení skupiny historického šermu Páni Spiša
5. Nočná prehliadka
KRČMA NA POČKAJI – Ako trávili svoje večery Páni Spiša? Príďte sa pozrieť do dobovej
krčmy na pánske zábavky.
12. – 13. Svetlá orientu – víkend naplnený atmosférou orientu, tancom a hudbou vzdia−
lených kultúr.
Víkendové vystúpenie skupiny orientálnych tancov vás v sobotu i v nedeľu prenesie do dôb,
keď na hrade pobývala tatárska princezná Šad.
Nočná prehliadka
Vo víre tanca a ohňa – orientálne tance s ohňovou šou umocnia neopakovateľnú atmosféru
nočného hradu.
19. – 20. Recept na popravu – viete, že z kuchárskej knihy sa nemusí len variť? Počas tohto
víkendu vám to dokáže združenie Tormen a ich Recept na popravu.
Nočná prehliadka – Výkriky čakajúcich na popravu zaznejú aj nočným hradom v podaní
Historického hudobného a divadelného združenia Tormen.
26. – 27. Rytierske súboje, výcvik šľachtičien, rinčanie mečov a rachot brnení. To je víkend
v podaní skupiny historického šermu Páni Spiša.
26. 7. Nočná prehliadka – Babadlo (divadelné bábkové predstavenie) Popolvár najväčší
na svete. Pre všetky deti, ktorým sa ešte nechce spať príde rozprávkový hrdina na Spišský
hrad prvýkrát. Detská nočná prehliadka pre deti nielen vekom ponúkne ešte mnoho prekvapení.

AUGUST 2008
2. – 3. Rytierske súboje, výcvik šľachtičien, rinčanie mečov a rachot brnení. To je víkend
v podaní skupiny historického šermu Páni Spiša.
Nočná prehliadka: Páni Spiša vám predvedú svoje umenie a ak sa im nebudete páčiť
možno vás aj popravia.
9. – 10. Tento víkend sa hrad zaplní remeselníkmi a vy si budete môcť vyskúšať ako vám ide
ich remeslo a či má naozaj zlaté dno. Kováči, šperkári, hrnčiari, tkáči, rezbári....
Nočná prehliadka CESTA DO SVETA.
Ponorte sa s nami do hĺbavej atmosféry originálnych hudobných nástrojov (gitara, fujara,
píšťaly, drumbľa...). V príbehu návratu poézie k človeku vám predstavíme netradičné spojenie
slova, hudby a svetla blikajúcich fakieľ. Účinkuje Žofia Viera Fridrichová.
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16. – 17. Ak ste ešte nezažili atmosféru dobových turnajov a bitiek o priazeň šľachtičien,
príďte sa pozrieť v tento víkend na Spišský hrad. Svoje umenie narábať s mečom, palicou či
bijakom vám predvedú Páni Spiša.
16. Nočná prehliadka
Pre malých i veľkých príde na Spišský hrad kráľ, a nie hocijaký, volajú ho Kráľ drozdia brada.
Účinkuje detské bábkové divadlo Babadlo z Prešova.
23. – 24. Víkend s historickým šermom – streľba z kanónov a rinčanie mečov zaplní
hradné múry v prevedení skupiny historického šermu Páni Spiša
Nočná prehliadka Ohňová šou
30. – 31. Pobyt na Spišskom hrade vám v tento víkend spríjemnia koncerty dobovej barokovej
hudby.
Nočná prehliadka Príbehy z mučiarne – ako figliar Kubo grófa i majstra kata prekabátil.
Účinkuje historické hudobné a divadelné združenie Tormen.

SNM−Spišské múzeum v Levoči si vyhradzuje právo na zmenu alebo úpravu programu.
Prosíme návštevníkov aby sa pred vybraným podujatím vopred informovali
na tel. č. 053 4512786 alebo na www.spisskemuzeum.com

SNM−Spišské múzeum v Levoči
a
Oblastný reštaurátorský ateliér v Levoči – PÚ SR
vás pozývajú na výstavu

25 rokov Oblastného reštaurátorského ateliéru v Levoči
ktorá je inštalovaná vo veľkej výstavnej sieni radnice.
Výstava bude sprístupnená do 28. septembra 2008.

– • • • –
V Donjone Spišského hradu predstaví svoje pohľady na Spiš fotograf Peter Župník.
Výstava jedinečných fotografii rodáka zo Spiša potrvá od 17. júla do konca augusta 2008.
SNM−Spišské múzeum v Levoči vás srdečne pozýva na jej prehliadku.
Kontakt: 053/451 2786, www.snm.sk, www.spisskemuzeum.com
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Mediálny deň Slovenské kráľovské mestá
Dňa 30. mája 2008 sa v Starej Ľubovni uskutočnil mediálny deň pri príležitosti podpísania
dohody Slovenských kráľovských miest uzatvorenej v Bardejove 8. apríla 2008.
Stretnutia sa zúčastnili primátori, ich zástupcovia, poslanci, členovia komisií pri mestskom
zastupiteľstve, zamestnanci MsÚ a pozvaní hostia zo SACR, cestovných kancelárií, múzeí.
Pozvanie taktiež
prijalo 24 novinárov zo
Slovenska, Poľska,
Ukrajiny zastupujúcich
celoštátne a miestne
televízie, tlačové agen−
túry, denníky a odborné
časopisy.
Prítomní novinári
boli kompetentnými zá−
stupcami miest dosta−
točné informovaní o čin−
nosti a aktivitách Slo−
venských kráľovských
miest.

NAJMENŠÍ NAJVYŠŠIE
Školský rok 2007 – 2008 bol pre DDS „L“ ZUŠ v Levoči opäť úspešný. Svojim na−
študovaným repertoárom sa predstavil nielen na domácej pôde, ale aj mimo nášho mesta.
V novembri to bola už tradičná súťažná prehliadka pantomímy a pohybových divadiel
PAN v Liptovskom Mikuláši (2. a 4. miesto). Na jar DIVADELNÁ ŠUŇAVA (dve 1. miesta
a diplom za inscenáciu, všetky s postupom na kraj) – ROZPRÁVKOVÝ STROPKOV a MALÁ
KRAJSKÁ SCÉNICKÁ ŽATVA. Víťazmi v scénických miniatúrach sa v Stropkove stali práve
tí najmenší – Simonka Repáková a Janko Dulák, žiaci 1. ročníka literárno−dramatického
odboru, ktorí sa svojím prvenstvom dostali na celoštátnu súťažnú prehliadku detskej dra−
matickej tvorivosti ZLATÁ PRIADKA v Šali. V silnej konkurencii obsadili 2. miesto a boli
nominovaní na Scénickú žatvu, ktorá sa uskutoční koncom augusta v Martine. Stali sa milá−
čikmi nielen divákov ale aj súťažnej poroty.
Mgr. Mária Muránská
ved. súboru

Čarovnosť a podmanivosť
Detstvo, ktoré sa zabáva, harmonizuje javisko s hľadiskom v scénickej anekdote MAČKA
A PES. Spojila sa v nej detská hra a invenčnosť vedúcej Márie Muránskej. Výber predlohy,
jej spracovanie do uceleného dramatického tvaru, naplneného bezprostrednosťou, spontán−
nosťou, kreativitou. Samozrejme rešpektovanie mentálnej i interpretačnej zrelosti Simonky
Repákovej (Mačka psia vila) a Janka Duláka (Pes – so spoľahlivým inštinktom psieho kráľa).
Elena Bakošová, členka poroty o levočskej inscenácii
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Moja láska na dva ťahy ...
... tak znelo motto výchovno−vzdelávacích aktivít zameraných na nebezpečenstvo fajčenia
a pasívneho fajčenia, ktoré sa uskutočnili v mesiaci máj 2008 v SOU pre zrakovo postihnutú
mládež v Levoči.
Hoci je pätnásťročná mládež mimoriadne zraniteľná a citlivá na spoločenský tlak okolia,
ktoré ich nabáda fajčiť, škola môže zohrať rozhodujúcu úlohu a pomôcť im, aby sa nedali
zlákať a fajčiarmi sa nestali.
Preto sa aj naša škola zapojila do najväčšej svetovej kampane vyhlásenej Európskou
komisiou „HELP – Za život bez tabaku“ zameranej proti fajčeniu, ktorá prebieha vo všetkých
27 členských štátoch Európskej únie. Pedagogickí zamestnanci školy pripravili pre študentov
tieto súťaže a úlohy, či už pre jednotlivcov alebo celé triedne kolektívy:
1. Prezentuj sa v Power−Pointe – súťaž jednotlivcov o NAJ elektronickú prezentáciu
s protifajčiarskou tematikou
2. Navrhni krabičku od cigariet v AJ (príp. aj v NJ) – takú krabičku, ktorá nadobro odpudí
fajčiara od tohto zlozvyku
3. Nemaj bázeň, napíš báseň – prebuď svoje básnické črevo a vymysli zopár veršíkov
s protifajčiarskou tematikou
4. Zhotov NAJ cigaretu – najmenej 1 m dlhú z akéhokoľvek materiálu – súťaž triednych
kolektívov
5. Vypočítaj matematický príklad
6. Vyrieš slovné hádanky
7. Nakresli „Prečo som na svete rád?“
Takmer celý mesiac naši žiaci usilovne pracovali na vyhlásených aktivitách, ktoré veríme,
že odštartovali zmenu v myslení týchto mladých ľudí a priviedli ich k úvahám o vlastných
tabakových návykoch.
V rámci nich bol premietnutý aj dokumentárny film „Čo je naša slabosť?“, ktorý prezentoval
všetky informácie týkajúce sa fajčenia. Pútavou bola aj prednáška PhDr. Lýdie Potengovej
o marihuane spojená s besedou.
Výchovno−vzdelávacie aktivity vyvrcholili 5. júna 2008 zaujímavým hudobno−dramatickým
pásmom s protifajčiarskou tematikou pod názvom „Moja láska ... na dva ťahy...“. Pripravili
ho pedagógovia školy spolu so študentmi, ktorí neváhali venovať svoj čas, ochotu, dobré ná−
pady a chuť byť účastným pri niečom novom a poučnom pre život každého jedného z nás.
Nasledoval obrovský potlesk, ... a ešte raz ... a potom niekoľko opakovaní najlepších čísel
predvedeného programu. Vydaril sa, o čom svedčili usmiate a spokojné tváre našich študentov,
ich rodičov, aj ostatných zamestnancov školy v hľadisku.
Víťaznú elektronickú prezentáciu si môžete pozrieť na webovej stránke našej školy –
www.souklule.edu.sk alebo na webovej stránke Klubu priateľov ZPM www.pridajsa.sk.
Skúste, oplatí sa ju vidieť!
Za koordinátorov projektu: Ing. Miriam Mrovčáková
Mgr. Zlatica Kováčová
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Malí športovci
Každá pripravená aktivita počas týždňa detskej radosti v MŠ G. Hermana bola pre deti
radosťou a zábavou. Najviac ich však potešili športové akcie: branná vychádzka v lesoparku
s hľadaním pokladu a detská olympiáda na futbalovom štadióne. Detská olympiáda patrí
medzi každoročné akcie materskej školy, počas ktorej si deti vždy zmerajú sily v behu na
40 m, behu cez prekážky, hode tenisovou loptičkou a skoku do diaľky. Športové disciplíny si
vyskúšali všetky deti materskej školy a predškoláci na prvých miestach boli za svoje výkony
aj vecne odmenení. Z víťazov sme aj toho roku zostavili štvorčlenné družstvo chlapcov
a dievčat, ktorí nás reprezentovali na 12. ročníku Spišských športových hier. Naším malým
športovcom sa podarilo získať dve druhé miesta. Jedno v štafetovom behu družstva chlapcov
(J. Kochan, R. Varšo, J. Jurčák, T. Žihala) a druhé získal J. Kochan v behu cez prekážky.
kolektív MŠ G. Hermana

Olympijský festival detí a mládeže Slovenska 2008
Olympiáda 2008 v Pekingu podnietila organizovanie športových aktivít pre detí a mlá−
dež Slovenska. MŠ SR, SOV, ZMOS v spolupráci so Slovenskou asociáciou športu na ško−
lách vyhlásili Olympijské festivaly detí a mládeže Slovenska s viacšportovým, kultúrnym
a výchovným zameraním.
OŠSVaZ MsÚ v Levoči v spolupráci so SPgŠ v Levoči a za účasti detí materských
škôl a žiakov 1. a 2. ročníka základných škôl v meste usporiadalo nultý ročník OFDM
2008. Po slávnostnom otvorení primátom mesta Ing. Miroslavom Vilkovským súťažilo
80 detí MŠ a 80 žiakov ZŠ v behu na 20 a 30 m, 100 a 200 m, v skoku do do diaľky
a v hode loptičkou.
Mgr. D. Suchý, OŠSVaZ MsÚ Levoča

12. ročník Spišských športových hier detí a mládeže
Žiaci levočských základných a stredných škôl dňa 6. júna 2008 reprezentovali mesto
na 12. ročníku Spišských športových hier detí a mládeže v Spišskej Novej Vsi. Prven−
stvo vo vybíjanej si odniesli žiačky ZŠ Levoča, Francisciho ul., v malom futbale s me−
dzinárodnou účasťou obsadili žiaci ZŠ Levoča, Francisciho ul. 2. miesto. V detskom päťboji
reprezentovali deti z MŠ Levoča, Ul. G. Hermana a v basketbale študenti gymnázií JFR a SFA
v Levoči.
Mgr. Dušan Suchý, OŠSVaZ MsÚ Levoča
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KINO
22. − 23. piatok, sobota 19.00 hod.

JÚL
11. – 12. piatok, sobota 19.00 hod.

59 ,− Sk

TÚŽBA, OPATRNOSŤ
Americký erotický thriller
Réžia: A. Lee. Hrajú: T. Leung, J. Chen, W.Tang
157 min. České titulky.
Nevhodné pre maloletých do 18 rokov.
18. – 19. piatok, sobota 17.00 hod.

Mongolsko−nemecký historický veľkofilm
Réžia: Sergej Bodrov. Hrajú: Tanadobu Asano,
Honglei Sun, Khulan Chullun...
129 min. České titulky.
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov.

55,− Sk 29. – 30. piatok, sobota 19.00 hod.

Česká rozprávka
Réžia: Zdeněk Troška. Hrajú: Ján Dolanský,
Veronika Kubařová, Ladislav Potměšil...
98 min. Nevhodné pre maloletých do 12 rokov.

Americký katastrofický thriller
Réžia: M. Night Shyamalan.
Hrajú: M. Wahlberg, Z. Deschanel, J. Leguizamo
100 min. Slovenské titulky.
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov.

60,− Sk

SISSI & YETI
Nemecká animovaná rodinná komédia
Réžia: Michael Bully Herbig.
85 min. Český dabing.
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov.

AUGUST
1. – 2. piatok, sobota 17.00 hod.

59,− Sk

UDALOSŤ

NAJKRAJŠIA HÁDANKA

25. – 26. piatok, sobota 17.00 hod.

59,− Sk

MONGOL – DŽINGISCHÁN

60,− Sk

NARNIA: PRINC KASPIAN
Americký dobrodružný rodinný veľkofilm
Réžia: Andrew Adamson. Hrajú: Ben Barnes,
William Moseley, Skandar Keynes...
149 min. Slovenský dabing.
Nevhodné pre maloletých do 7 rokov.

KNIŽNICA
Výpožičná doba júl a august 2008
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota

9.00 – 17.00
9.00 – 16.00
zatvorené
9.00 – 17.00
9.00 – 16.00
zatvorené

hod.
hod.
hod.
hod.

SEX V MESTE

Mestská knižnica v dňoch
21. júla až 3. augusta 2008
z dôvodu čerpania dovoleniek bude
ZATVORENÁ !

Americká komédia
Réžia: Michael Patrick King. Hrajú: Sarah
Jessica Parker, Kim Cattrall, Cynthia Nixon...
145 min. Slovenské titulky.
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov.

Mestské kultúrne stredisko chystá v auguste
výstavu fotografií

8. – 9. piatok, sobota 19.00 hod.

59,− Sk

LETNÝ BAŽANT KINEMATOGRAF 2008
Nám. Majstra Pavla pri Radnici po zotmení
približne o 21.00 hod.
10.
11.
12.
13.

nedeľa
pondelok
utorok
streda

POLČAS ROZPADU
MEDVÍDEK
VÁCLAV
TAJNOSTI
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TAKÁ BOLA LEVOČA
Prosíme Levočanov, ktorí majú fotky
o Levoči z obdobia pred rokom 1960
(architektúra, šport, kultúra, spoločenský
život…), aby nám ich požičali.
Kontakt: MsKS Levoča, Nám. Majstra Pavla
54, 054 01 Levoča (divadlo)
t. č. 053 451 2522, 053 451 0417
ĎAKUJEME !
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DIVADLO
JÚL
Každý piatok o 11.00 hod.

RADNICA

BRASS COLLEGIUM
PARK

DYCHOVÁ HUDBA MESTA LEVOČA
Promenádny koncert
3. štvrtok o 11.00 hod.

FOLKLÓRNY SÚBOR – GRUZÍNSKO
PARK

FOLKLÓRNY SÚBOR – TALIANSKO
15. utorok o 11.00 hod.

11. – 17. po. – ne.

ZUŠ – Nám. Majstra Pavla

VÝSTAVA PATCHWORK
14. – 17. štvrtok – nedeľa

PARK

10. štvrtok o 11.00 hod.

DIVADELNÁ KAVIAREŇ

MILAN DVOŘÁK
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ

Vežové koncerty
Každý piatok o 16.00 hod.

11. – 14. po. – št.

PARK

TAKÁ BOLA LEVOČA
Výstava fotografií
14. štvrtok o 19.00 hod.

DIVADLO

HISTÓRIA TATIER
Premiéra dokumentárneho filmu
IVANA JANOVSKÉHO

FOLKLÓRNY SÚBOR – BULHARSKO
TAJOMNÁ LEVOČA

18. – 27. piatok – nedeľa

NÁRODNÁ DIVADELNÁ DIELŇA
LEVOČA 2008
1. ročník stretnutia slovenských, amatérskych
a profesionálnych divadelníkov.
24. štvrtok o 17.00 hod.

PARK

KERY GMA
gospelová skupina
24. štvrtok o 21.30 hod.

POD RADNICOU

JANA Z ARCU
Divadlo COMMEDIA Poprad
25. piatok o 17.00 hod.

CHRÁM SV. JAKUBA
vstup voľný

DEŇ SV. JAKUBA
Organový koncert
Hrá: Miroslav Kopnický

AUGUST
2. sobota o 11.00 hod.

PARK

FOLKLÓRNY SÚBOR – LOTYŠSKO
7. – 17. štvrtok – nedeľa

PLENÉR MAJSTRA PAVLA
S finančnou podporou Ministerstva kultúry SR
9. sobota o 10.00 hod.

POD RADNICOU

BIELA PANI
Pouličné divadlo v podaní Levočskej divadelnej
spoločnosti. S podporou Ministerstva kultúry SR

www. levoca.sk

NÁMESTIE MAJSTRA PAVLA
14. 8. – štvrtok
Účinkujú: Dychovka KACWIN (PL), STRASSER
– BUBLINY, VERONA – tanečné duo (ČR).
15. 8. – piatok
Účinkujú: FS KAZACHSTAN, FS MAGURÁČIK,
Dychová hudby KALWARIA (PL), FS RUSKO,
JUNIOR BIG BAND – LITOMYŠL,
XILT – LITOMYŠL folková kapela, DIVOZEL
folková kapela,
ZLATÉ HUSLE a Dalibor KARVAY,
SĽUK, Richard RIKKON
a DISCO.
16. 8. – sobota
Účinkujú: Dychová hudba mesta Levoča,
Dychová hudba ZUŠ LITOMYŠL, JUNIOR
BIG BAND – LITOMYŠL, FS UKRAJINA,
XILT – LITOMYŠL folková kapela,
CITY – rocková kapela, KARAVANA – regae
kapela, TATRANKA – rocková kapela,
Pavel DVOŘÁK, Robo ŠIMKO – Monika
MIRGOVÁ, LABUŤKO – tanečné divadlo
a DISCO.
Podrobne na osobitných plagátoch.
Zmena programu vyhradená! Predpredaj vstu−
peniek: MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO,
Nám. Majstra Pavla 54 (BUDOVA DIVADLA),
od 8.00 – 16.00 hod.
t. č. 053 451 2522 a hodinu pred predstavením!
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Vydarený VII. ročník STREETBASKETU 2008
Po predchádzajúcich troch ročníkoch streetbalu v športovej hale, pre zlé počasie sa
mohli vyšantiť všetci nadšenci tohto športu za krásneho slnečného počasia na námestí Majstra
Pavla, kde bolo prichystaných šesť ihrísk.
Tento siedmy ročník navštívilo 53 družstiev v 8 kategóriách, čo bolo 212 hráčov.
Organizačne turnaj zabezpečilo mesto Levoča a basketbalový klub Slovenský orol Levoča.
Konečné poradie v jednotlivých kategóriách:
Mladšie žiačky: 1. Gym. JFR A 2. Gym. SFA A 3. Gym. JFR B
Mladší žiaci: 1. Gym. SFA A 2. Gym. JFR A 3. ZŠ Francisciho
Starší žiačky: 1. ZŠ Francisciho 2. ZŠ G. Haina 3. Gym. JFR A
Starší žiaci: 1. ZŠ Francisciho 2. Gym. JFR B 3. Gym. JFR A
Juniorky: 1. Gym. JFR A 2. Gym. JFR B 3. Gym. SFA A
Juniori: 1. Gym. JFR B 2. Gym. JFR A 3. SZŠ Š. Kluberta
Ženy: 1. Fešandy zo srandy 2. 3+1 3. Guapas
Muži: 1. Vrany 2. Black Jockers 3. Sušené ovocie
Veľké poďakovanie za priebeh tohto podujatia patrí študentom Gymnázia sv. Františka
Assiského za pomoc a vytrvalosť pri organizácii a hladkom priebehu, pracovníkom Správy
účelových zariadení za prípravu športovísk, Mestskej polícii, Technickým službám a samo−
zrejme sponzorom, ktorí podporili túto akciu.
PaedDr. Milan Majerský

IUVENTUS PAEDAGOGICA V BRATISLAVE
V dňoch 13. – 14. júna 2008 sa náš spevácky zbor IUVENTUS PAEDAGOGICA pri SPgŠ
v Levoči zúčastnil 39. ročníka celoštátnej súťažnej prehliadky mládežníckych speváckych
zborov MLÁDEŽ SPIEVA 2008 v Bratislave. Táto súťažná prehliadka bola ukážkou naj−
vyspelejších mládežníckych speváckych zborov Slovenska, ktoré postúpili z krajských kôl.
Súťažiaci museli uviesť minimálne jednu skladbu národného umelca Eugena Suchoňa,
ktorého storočnicu narodenia si v tomto roku pripomíname.
Náš zbor súťažne vystúpil s dvomi skladbami E.Suchoňa: Lastovičky, Ešte sa nevydám.
V silnej konkurencii zborov nás porota ohodnotila a odmenila ZLATÝM PÁSMOM. Je pre
nás nesmiernym potešením, že veľmi prísnymi kritériami náš spevácky zbor získal za inter−
pretáciu skladby Lastovičky CENU HUDOBNÉHO FONDU ZA NAJLEPŠIU INTERPRETÁCIU
SKLADBY SLOVENSKÉHO AUTORA NA SÚŤAŽI MLÁDEŽ SPIEVA 2008.
Za náš úspech ďakujeme hlavne umeleckému vedúcemu a dirigentovi zboru Mgr. art.
Igorovi Gregovi a Mgr. Dane Vrabľovej, druhej dirigentke a korepetítorke zboru.
Zo skúseností vieme, že úroveň zborového umenia na Slovensku a jej hodnotenie je
takmer totožné s najvyššími hodnoteniami v Európe, preto sa veľmi tešíme, že sme na špičke
mládežníckeho zborového umenia.
Na záver by sme sa chceli poďakovať mestskému zastupiteľstvu a primátorovi mesta
Levoča za finančný príspevok.
Miriama Kriššáková a Zdenka Kluknavská
štud. 3. roč. SPgŠ
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Centrum voľného času OLYMP
Centrum voľného času OLYMP praje všetkým deťom, mládeži a rodičom fantasticky prežité
leto. Ďakujeme vám všetkým za priazeň, ktorú nám venujete počas školského roka svojou
návštevnosťou a tešíme sa, že využijete naše ponuky aj do letných ako aj jesenných dní.
LETO V OLYMPE
Ešte vždy môžete svoje deti prihlásiť do prímestských letných táborov s dennou
dochádzkou.
„5 dní srandy a zábavy“
I. turnus: od 30. 6. – 4. 7.; II. turnus: od 7. 7. – 11. 7.; III. turnus: od 14. 7. – 18. 7. 2008
Tábory sú určené deťom vo veku od 6 – 13 rokov. Poplatok: 700,− Sk / týždeň
V cene je poistenie účastníkov, pedagogický dozor, kultúrno−zábavný, turistický a športový
program, cestovné, vstupenky a ďalšie poplatky.
Na jeseň otvoríme svoje brány záujmovým klubom, do ktorých vás už dnes pozývame:
1. Aerobic od 14 r.
2. Wing Tsung – sebaobrana od 15 rokov
3. Floorball žiaci od 7 r.
4. Floorball mládež od 15 r.
5. Futbal pre deti od 4 rokov
6. Basketbal od 10 – 15 rokov (chlapci aj dievčatá)
7. Zjazdové lyžovanie od 6 – 15 r.
8. Stolný tenis od 6 – 12 r.
9. Turistický klub – Tarzan pre deti od 7 rokov
10. Tanečný – Hip−Hop pre deti od 7 rokov a mládež
11. Tanečný – Latinsko−americké tance pre deti od 7 rokov a mládež
12. Základy kozmetiky od 12 .r
13. Ako sa hrať na počítači od 7 rokov
14. Internetová čajovňa od 6 rokov
15. Herňa/stolný tenis, Play station II, elektr.šípky
16. Nemecký jazyk pre zač. od 6 rokov
17. Nemecký jazyk pre pokroč.
Činnosť klubov začne od 8. 9. 2008. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť v CVČ OLYMP do 30. 7.
2008 alebo v septembri.
Výzva: OLYMP vyzýva všetkých dospelých, ktorí majú záujem viesť záujmový klub športového
či estetického zamerania, aby neváhali a prišli.
Hľadáme externých zamestnancov, ktorí obohatia záujmovú činnosť deti a mládeže v našom
meste. Ďakujeme.

Informácie denne v CVČ OLYMP, Francisciho 10 v Levoči,
alebo na t. č. 053/4699089
Hurá na prázdniny!!!
kolektív CVČ
www. levoca.sk
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REKONŠTRUKCIA ZIMNÉHO ŠTADIÓNA
V tomto období sa väčšina slovenských miest zaoberá modernizáciou zimných štadiónov.
Systém chladenia na zimnom štadióne v Levoči je zastaraný a nespoľahlivý, ekonomicky
neefektívny, nevyhovujúci súčasným potrebám. Ďalšia čiastková rekonštrukcia nedáva záruku
bezproblémového prevádzkovania v nasledujúcej sezóne. Investícia len do výmeny časti
trubkového systému by nevyriešila existujúce problémy v prevádzke ZŠ. Súčasný rizikový
stav ľadovej plochy je spôsobený netesnosťou a pórovitosťou potrubia a pri únikoch čpavku
môže dôjsť k ohrozeniu obyvateľstva.
Preto vedenie SÚZ po rokovaní s vedením mesta a následne v mestskom zastupiteľstve
vidí riešenie v komplexnej rekonštrukcii systému chladenia ľadovej plochy. Nový systém
chladenia pracuje s výrazne nižším množstvom čpavku 1000 kg z pôvodných 6500 kg . Toto
technické riešenie prináša so sebou viac bezpečnosti pri prevádzke zariadenia a samozrej−
mosťou sú nižšie prevádzkové náklady oproti starému systému chladenia o min. 20%. Zníži
sa ekologické riziko vďaka nižšiemu objemu čpavku v systéme a zvýši využiteľnosť areálu ZŠ
na iné druhy športov v letnom období (tenis, basketbal, mini futbal, volejbal, in−line hokej, flo−
orball) a prípadné spoločenské open−air podujatia hromadného charakteru (koncerty, výstavy).
Predpokladaný začiatok rekonštrukcie zimného štadióna v Levoči je naplánovaný na ko−
niec júla a dodávateľ je povinný odovzdať dielo do prevádzky k termínu 31. 10. 2008.
Keď som vo svojom prvom príspevku napísal: „Naším hlavným cieľom je oživiť a znovu
zatraktívniť lokalitu futbalového a zimného štadióna” tak dúfam, že táto rekonštrukcia nášho
zimného štadióna k tomu plnou mierou prispeje.
Stále však máme množstvo plánov a projektov, ktoré budú uspokojovať záujmy občanov
nášho mesta, ale aj všetkých návštevníkov. Na záver môjho príspevku chcem poďakovať
vedeniu mesta a všetkým zúčastneným vďaka, ktorým sa táto rekonštrukcia zimného štadióna
v Levoči uskutoční.
Mgr. Branislav Minďaš, riaditeľ SÚZ mesta Levoča

Ďakujeme všetkým účastníkom sponzorom a hlavne organizátorom za úspešný priebeh
9. ročníka memoriálu IVANA LABUDU uskutočneného 15. júna 2008.

rodina Labudová
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Vláknité nebezpečenstvo
V poslednom období v okrese Levoča rastie počet prípadov, keď firmy neoprávnene za−
obchádzajú a manipulujú s azbestom (azbestocementovými výrobkami) bez potrebných
súhlasov. Ročne zistia hygienici v Poprade približne desať takýchto prípadov, ale toto číslo je
skreslené, pretože v oveľa väčšom rozsahu sa azbestové výrobky likvidujú nelegálne.
Odpad s obsahom azbestu sa často nekončí na skládkach, ktoré majú na jeho uloženie
povolenie. V Levoči takáto skládka neexistuje. Azbestovocementovú krytinu (eternit) môžeme
v súčasnosti vidieť aj v Levoči na mnohých strechách a pergolách. Vďaka vysokej odolnosti
voči ohňu, teplu, vlhkosti (v kombinácii s asfaltom), kyselinám a pre pružnosť, stálosť a v kom−
binácii s asfaltom, sa azbest používal vo viac než 3 000 výrobkoch. Okrem strešných krytín
to boli vodovodné, kanalizačné a komínové rúry a stavebné priečky. V potravinárskej výrobe
slúžil azbest ako filtračný materiál.
Podľa súčasnej legislatívy akákoľvek manipulácia s azbestom nie je možná bez
rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a jeho regionálneho úradu.
„Materiály a výrobky obsahujúce azbest, pokiaľ s nimi nikto nemanipuluje a sú celistvé,
neohrozujú a nepoškodzujú zdravie. Nebezpečné vlákna sa z týchto výrobkov (eternit, dy−
movodné rúry, podložky pod elektrospotrebiče...) dostávajú do ovzdušia len pri porušení
povrchu a štruktúry, ktoré môže nastať pri akejkoľvek manipulácii, napríklad pri vŕtaní, sekaní,
rezaní, lámaní a likvidácii. Na nátery azbestocementových materiálov v interiéri existujú
špeciálne hmoty, ktoré podľa doteraz dostupných odborných informácií zaručia stopercentnú
bezpečnosť. Občan, živnostník, právnická osoba, stavebný úrad môže problémy súvisiace s
manipuláciou s azbestom riešiť výlučne prostredníctvom firmy, ktorá má na to oprávnenie.
Rozhodnutie príslušného obvodného úradu životného prostredia na sanáciu a likvidáciu
azbestocementových výrobkov zďaleka nepostačuje. Pri manipulácii s materiálom obsahu−
júcim azbest musí Špecializovaná firma zabezpečiť merania azbestových vlákien v prostredí
pred stavebnou úpravou a po nej. Monitorovanie výskytu prachu z azbestu a vyhodnotenie
spomínaných meraní zabezpečuje RÚVZ v Poprade referenčné centrum pre vláknité prachy.
Na Slovensku sa výrobky obsahujúce azbest prestali vyrábať v roku 2000. V súčasnosti sa
nesmú používať v exteriéri ani v interiéri. Platí to nielen pre novostavby, ale aj pre rekonštrukcie
rôznych objektov. Všetky druhy azbestu sú podľa Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny
(IARC) a v legislatíve SR zaradené do skupiny dokázaných karcinogénov prvej kategórie.
Nebezpečné je najmä vdychovanie pevného aerosólu s obsahom azbestových vlákien, ktoré
sa môže prejaviť poškodením pľúcneho tkaniva a rakovinou pľúc. Expozícia azbestom nebolí,
nedokáže včas varovať − prejaví sa neskoro, približne o 20 a viac rokov po nej.
„Počet pracovníkov, ktorí sú vystavení vplyvu azbestu, sa v posledných rokoch na Slovensku
podstatne znížil. Stavební robotníci sú však pri asanačných a rekonštrukčných prácach v
budovách, v ktorých sa používali azbestové materiály, mnohokrát nekontrolovane vystavení
vplyvu vlákien tejto látky. Podľa posledných odborných štúdií je u silných fajčiarov, ktorí sú
vystavení vplyvu azbestových vlákien, riziko vzniku pľúcnej rakoviny v porovnaní s nefajčiarmi,
ktorí neprichádzajú do kontaktu s touto látkou, 50 až 90 krát vyššie. Nie je isté, čo je vo vzťahu
fajčenia a vystavenia vplyvu azbestových vlákien hlavnou príčinou a čo spolupôsobiaci faktor.
Ing. Jana Jánošová
štatna správa odpadového hospodárstva OUŽP Poprad

www. levoca.sk

JÚL − AUGUST 2008

Levočský Informačný Mesačník

26

Prehľad voľných pracovných miest na Úrade práce, sociálnych
vecí a rodiny v Poprade, detašované pracovisko Levoča
k 19. júlu 2008
Zamestnávateľ

Profesia

Požiadavky

Kontakt

Levočské mechanické komponenty
Levoča, Novoveská cesta 31

Frézar, Lisovač
Maliar−lakovač

Vyučenie, rok praxe, 3 r. praxe.
Vyučenie, 3 roky praxe

053/4699490

Vepos – Autocentrum, s.r.o.
Levoča, Popradská cesta 27

Automechanik
Autolakovač

Vyučenie
Vyučenie

0905 779269

PEKO − Jankechová Anna
Levoča, Košická 8

Pracovník v pekárni

–−

053/4514528

MIRMAR (Hotel Faix)
Levoča, Probstnerova cesta 6

Čašník /−čka

–−

053/4511111

Hotel Satel
Levoča, Nám. Majstra Pavla 55

Kuchár/kuchárka
Čašník/čašníčka

–−
Znalosť AJ, NJ

053/4512943

Danajková Alena
Levoča, Uhoľná 1

Predavačka (krajčírka)

Vhodné pre osoby so zdrav
postihnutím

0905 356522

Overall, s.r.o.
Levoča, Novoveská cesta

Šička
Opravár šij. strojov

Vyučenie
Vyučenie

053/4505104

Slovena–Grič Vladimír,Píla Torysky

Robotník na píle

–−

0902 242597

PRE−OS, spol. s r.o.
Levoča, Popradská cesta 38

Technológ−normovač
Konštruktér
Správca výpočt. siete
Striekač farieb –
lakýrnik

SŠ,VŠ stroj., 3 roky prax
SŠ,VŠ stroj., 3 roky prax
SŠ,VŠ ekon., stroj, 1 rok prax
Vyučenie

053/4514338
053/4511783

Kooperativa poisťovňa, a.s.
Bratislava, Štefanovičova 4
pracovisko Levoča,Majstra Pavla 46

Poisťovací poradca

–−

0915840928

Korheľová M.−Cukrárenská výroba
Sp.Štvrtok, Nám. slobody 268

Cukrárka

Evidovaná na ÚPSVaR
dlhšie ako 12 mesiacov

053/4598355

V. Bigoš – Levočský gastrodom
Levoča, Nám. Majstra Pavla 35

Upratovačka
Predavačka

Pre osobu so zdrav. postih.
Vyučenie

053/4512384

Planéta Levoča – Kašper Milan
Levoča, Nám. Majstra Pavla 38/A

Pomocný kuchár

Vyučenie alebo prax

0948700522

Šľachtiteľská stanica, a.s.
Levočské Lúky 2

Robotníčka v šľachtení
Traktorista, Kombajnista

–−
–−, Prax 2 roky

053/4427771

Tamaši Jozef, Úloža 107

Zámočník

Pre osobu so zdrav. postih

0908252233

Knizner Ján, Odorín 265

Murár

Vyučenie alebo prax

0911279867

Z&H, s.r.o., Kurimany 85

Autoelektrikár

Vyučenie, prax 1 rok

0915420260

COOP Jednota
Sp.Nová Ves, Štefánikovo nám. 6

Vedúca − Studenec
Predavačka−Sp.Štvrtok

Vyučenie, prax vítaná
Vyučenie, prax vítaná

053/4421131

Kolping, s.r.o.
Spišská Kapitula 15

Kuchár, Recepčný − čašník Vyučenie, prax 5 rokov
053/4502111
SŠ, 5 rokov praxe, znalosť
Prevádzkár−zást. hotela
1 cudzieho jazyka aktívne.
Prax 5 rokov.
Ing. Daniela Gallovičová, vedúca detašovaného pracoviska

Unikov, s.r.o.
Levoča, Kežmarská cesta 62
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Spomienka na prof. Rudolfa Jurika,
pri jeho nedožitej 85. od narodenia
V ľudskej spoločnosti sa stáva, že niekto sa zrazu objaví ako kométa na oblohe a prv než sa
trvalejšie zapíše do vedomia ľudí určitého prostredia, nie je mu dopriate priaznivo na nich pôsobiť
a predčasne zhasne ako sviečka pri pôsobení vetra. Pre okolie, ktoré s prekvapením a istou nádejou
prijímalo takýto zjav človeka, náhle ho stratí, v danom prípade pre nezmyselný tlak závisťou,
nenávisťou a politickou mocou posadnutých ľudí. A to je presne prípad Rudolfa Jurika, nadšením
a elánom naplneného mladého stredoškolského profesora dejepisu a nemčiny, ktorý v roku 1947,
po skončení vysokoškolského štúdia na UK Bratislava, sa ocitá na svojej prvej štácii pedagogického
pôsobenia, na známom gymnáziu v Levoči.
Prof. Rudolf Jurik sa narodil 6. júla 1923 v Novákoch v rodine živnostníka−rezbára, kde dostal
hlbokú kresťanskú výchovu. Stredoškolské vzdelanie získal na št. reálnom gymnáziu v Prievidzi, ktoré
ukončil s vyznamenaním. Potom študoval na filozofickej fakulte UK v Bratislave, odbor dejiny a ne−
mecký jazyk. Počas štúdia jeho život podstatne ovplyvnil prof. Tomislav Poglajen−Kolakovič, pôvodom
z Chorvátska, zakladateľ Rodiny, známeho spoločenstva vysokoškolákov v internáte Svoradov, po−
čas 2. svetovej vojny na Slovensku, ktorých životným cieľom bolo študovať a šíriť evanjelium cestou
laického apoštolátu.
Ako dynamický a po aktivite túžiaci mladý človek rýchlo sa aklimatizoval v novom prostredí. Prvé
stretnutia so študentmi vzbudzovali v ňom nádej, že bude môcť byť stvárňovateľom ich vnímavej
duše. V profesorskom zbore tiež našiel spriaznené duše (napr. v osobe prof. F. Konického a jeho
manželky). Avšak rýchlo postrehol, že medzi kolegami boli aj takí, s ktorými si ťažko porozumie.
Takým bol najmä riaditeľ gymnázia Ľudovít Kňazovický, presvedčený ateista.
Zakrátko si R. Jurik získal veľký rešpekt u študentov svojím priamym a priateľským prístupom
k mladým. Študenti, od ktorých sa nie veľmi líšil vekom, postrehli a pochopili, že prof. Jurik bude
pedagógom, ktorý dokáže zaujať ich mysle, že nebude bazírovať na zapamätávaní si nepodstatných
vecí. Pochopili, že bude vyžadovať hľadanie súvislostí a príčin na otázky, prečo sa určité udalosti
udiali tak a nie inak. Chcel, aby sa študenti naučili logicky uvažovať a z udalosti vyvodiť patričné
poučenia pre celospoločenský i vlastný život. V tom bol nezmieriteľne dôsledný a prísny. Keď zistil,
že študent pri odpovedí len odrapká nabifľovanú látku, hneď ho zastavil. Stačilo pár doplňujúcich
otázok a hneď zistil, či dotyčný ovláda látku, alebo nie. Niektorí študenti takýto systém mali radi,
iným prekážalo neustále sa koncentrovať na podstatu odpovede. Bol to naozaj dialóg medzi študentom
a učiteľom.
Vždy zdôrazňoval, že historické udalosti treba vnímať a hodnotiť v kontexte súčasných podmienok.
V tom čase sa už množili útoky na Katolícku cirkev ako na predstaviteľku zla v „temnom” stredo−
veku. Nebál sa oponovať takým názorom. Akáže temná sila, keď na cirkevnej pôde vyrástli prakticky
všetky kultúrne inštitúcie – univerzity, kláštorné školy, nemocnice, starobince, ktoré viedli cirkevné
mníšske spoločenstvá – vravieval, a z jeho hlasu bolo cítiť obdiv k zakladateľom európskej kresťan−
skej civilizácie a kultúry. Ale pred nami nezakrýval chyby a omyly predstaviteľov vtedajšej Cirkvi
v dôsledku ich ľudského zlýhania.
Po roku úspešného pôsobenia na škole získal prirodzenú autoritu u študentov. Stal sa vedúcim
miestnej skautskej organizácie, kde sa naplno prejavili jeho organizačné schopnosti, najmä pri uspo−
riadúvaní a nacvičovaní kultúrnych podujatí ako boli akadémie, divadlá, recitačné preteky, ale najmä
pri organizačnom zabezpečení známych levočských pútí. V tej súvislosti treba pripomenúť, že prof.
R. Jurik napísal pútavým štýlom neveľkú publikáciu Mariánska hora v Levoči, ktorá stručne pribli−
žuje celú históriu tohto pútnického miesta až do roku 1948.
Jeho vitálnej a dynamickej povahe vyhovovalo isté napätie a smelosť, čo malo za následok i ne−
dorozumenia a ideové konflikty s tou časťou kolegov v profesorskom zbore na čele s riaditeľom,
ktorá sa postupne dostávala do vleku vtedajšej nastupujúcej moci a začala vedome presadzovať
model socialistickej výchovy. Čoskoro sa teda ocitol na čiernej listine tých, čo práve sa dostali
k moci a s nevôľou a možno aj so závisťou začali sledovať jeho aktivity medzi študentami.
Napätá situácia na gymnáziu (ako aj v celej spoločnosti) sa výrazne prehĺbila po tzv. víťaznom
februári v roku 1948, keď začali vznikať tzv. Akčné výbory . Nová situácia sa hneď prejavila tak
napr. na pôde valného zhromaždenia literárneho spolku Janka Francisciho pri gymnáziu, že po
zvolení nového výboru došlo k jeho okamžitému zrušeniu z rozhodnutia riaditeľa. Pamätám sa, ako
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sa v aule gymnázia, kde sa schôdza konala, zrazu objavil riaditeľ s členmi Akčného výboru. S rozo/
pätým zimníkom pripomínal dravého vtáka a s prejavom arogantnej moci jednoducho vyhlásil práve
zvolený výbor spolku za zosadený a nahradený členmi Akčného výboru, ktorí s ním prišli. Prítomní
profesori a študenti (aj prof. Jurik) mlčky sa museli podriadiť diktátu vedenia školy a len s pocitom
smútku sa zamýšlať, čo bude ďalej.
Na konci školského roku 1948/49, v júni sa politická situácia ešte viac vyhrotila. S cieľom pod−
riadiť si Cirkev štátna moc vytvorila tzv. Katolícku akciu . Jej hlavným cieľom bolo odtrhnúť katolíckych
veriacich od ich cirkevnej vrchnosti a Vatikánu. Vo veľkom sa spustili zatýkania kňazov vo farnostiach,
ktorí odmietli vstup do tejto organizácie. Keď sa o veci dozvedeli veriaci, začali brániť svojich du−
chovných. Vo dne, v noci začali strážiť fary, čo ešte viac podráždilo štátnu moc. Aj v Levoči sa
objavili chýry, že idú zatknúť miestneho farára Vojtasa, známeho organizátora levočských pútí.
Všade sa verejne debatovalo, vyslovovali sa na vzniknutú situáciu rôzne názory. Mnohí aj zo štu−
dentov sa vybrali na námestie, kde sa nachádza chrám sv. Jakuba. Hneď vedľa neho bola fara,
pred ktorou sa už zhromažďoval veľký dav ľudí, ktorý neustále rástol a s ním narastalo i napätie.
Zrazu videli prichádzať straníckych funkcionárov za pokriku ľudí. Padli tam aj rozhorčené nadávky,
ale vcelku nič hrozného. Zakrátko zasiahla polícia, zatkla značný počet osôb a odviedla ich
na sedriu. Trochu neskôr sa bleskovo medzi študentami rozniesla správa, že polícia zatkla i prof.
R. Jurika, prichádzajúceho s niekoľkými študentami na námestie, zaiste skôr zo zvedavosti, čo sa
tam vlastne deje. Zrejme niekto, ktorému prof. Jurik sedel príliš v žalúdku, využil jeho prítomnosť
medzi davom, obvinil ho zo spoluúčasti na vzbure proti režimu a z podnecovania demonštrácie.
Okrem neho bolo vyšetrovaných 191 osôb, z ktorých bolo 52 osôb odsúdených na ťažké tresty
väzenia. Profesora R. Jurika, ktorý určite nemal v úmysle sa dostať do krážov rozpínavej politickej
moci, odsúdili na plné dva roky väzenia a zákaz pedagogického pôsobenia. Skutočným pravým
dôvodom krutého trestného rozsudku nad mladým talentovaným pedagógom bola snaha režimu
zbaviť sa ho, pretože im prekážala jeho prirodzená autorita medzi študentami.
I keď jeho trest nebol najväčší medzi širokým spektrom odsúdených ľudí, predsa to bol ťažký
zlom v jeho živote. Keď si odsedel časť trestu v Leopoldove a časť v jáchymovských uránových
baniach, najviac sa ho dotklo, že sa nemohol vrátiť k svojmu učiteľskému povolaniu. Musel si nájsť
prácu ako pomocný robotník na Trati družby pri výstavbe Bujanovského tunela, kde sa zoznámil
so svojou budúcou manželkou Alžbetou. Asi o tri roky, keď sa ešte viac roztáčali kolesá útlaku moci,
pri náhodnom stretnutí v autobuse poznamenal pokojným hlasom „Nie, nikoho neobviňujem …Ale
vo vás mladých je jediná nádej, že sa raz dostaneme z tohoto zla. Len vo vás je nádej. Pravda,
ak nepodľahnete tlaku moci, ktorá bude nestále narastať ”.
Potom sa naše cesty na vyše 40 rokov rozišli. O jeho neľahkom osude, ktorý zažil ako robotník,
neskôr ako baník, fárajúci denno−denne do nováckych baní, prezrádza úvod ku knihe ,Rozprávanie
o dejinách mestečka Nováky (autor úvodu je syn Tomislav), ktorú napísal po roku 1989, keď už
aspoň nakrátko sa mohol vrátiť k svojej učiteľskej profesii v rodných Novákoch. Z nej sa dozvedáme,
že počas totality ho sprevádzal biľag kádrového postihu, čo cítila hlavne jeho rodina (žena, syn
a dve dcéry pri ich vstupe na vyšší typ školy, napr. dcéra Patrícia sa musela zamestnať ako robot−
níčka a až po „vylepšení kádrového profilu” sa dostala na vysokú školu). Pri všetkých ťažkostiach
prof. Jurik zostal verný svojmu kresťanskému presvedčeniu a prenášal ho i do svojej rodiny. Naďalej
bol literárne činný, i keď jeho práce stihol osud „šuplikovej” literatúry. Len v čase dubčekovského
odmäku, keď bol súdne rehabilitovaný, mohol sa nakrátko venovať literárnej tvorbe. Dokonca dostal
štipendium Slovenského literárneho fondu na spracovanie historického diela, ale v normalizačnom
období všetko bolo zrušené a sám bol prepustený z Nováckych uhoľných baní. Potom už ako
pomocný robotník, montér hasiacich prístrojov živil rodinu. Literárne pracoval ďalej v samizdate, kde
popri vlastných prácach (pod cudzím menom) vydával aj niektoré práce biskupa−robotníka J. Chry−
zostoma Korca, kresťanskej poétky Janky Dutkovej a iných.
Stretnutie na konferencii v Bratislave v roku 1995, venovanej obetiam komunizmu, nás opäť
zblížilo. Takmer som ho nespoznal. Ale hlas, spôsob vystúpenia v diskusii, gestikulácia v reči jedno−
značne potvrdzovali, že je to on, môj profesor, ktorému vďačím za mnoho. Jeho listy, ktoré nasle−
dovali po tomto stretnutí (a trvali až do jeho smrti v roku 2001) ukázali jasný charakter tohto
nevšedného človeka, ktorému životný údel nedoprial splniť všetko, čo chcel. No i napriek všetkým
ťažkostiam života zostal nezlomený, neohol chrbát pred tlakom totalitnej moci.. Nikdy ho neopúšťala
nádej veriaceho človeka na naplnenie poslania svojho neľahkého, ale zmysluplného života.
doc. Ing. Pavol Kalinay, CSc., Bratislava
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA OD 21. 5. – 20. 6. 2008
VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÉ JUBILEÁ v júli oslávia:
70 rokov
Mária Olexová
Alžbeta Sedláková
75 rokov
Mária Janečková

80 rokov
Mária Horváthová
Mária Liptáková
Andrej Karas
81 rokov

RSDr. Jozef Kravjanský
83 rokov
Emília Košalková
84 rokov
Jozef Perička
Anna Abrahamovská

85 rokov
Jozef Rusnáčik
Ján Kočiš
86 rokov
Ján Repaský

VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÉ JUBILEÁ v auguste oslávia:
86 rokov
Mária Petrovičová
Vojtech Čonka
88 rokov
Anna Kamenická
Michal Kellner
89 rokov
Helena Brincková
90 rokov
Gustáv Nemčík
Nezištne ste rozdávali lásku, pochopenie, obetavosť. Zaslúžite si, aby sa vám všetko vrátilo
v dvojnásobnej štedrej miere. Kiež vás obklopuje spontánna vďaka, citlivá pozornosť, úcta
mladej generácie.
Oznamujeme jubilantom, ktorí v septembri 2008 oslávia svoje životné jubileum a nesúhlasia
so zverejnením tejto informácie v Levočskom Informačnom Mesačníku, aby o nesúhlase informo−
vali oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky (č. dv. 19) mestského úradu osobne, telefonicky
(č. tel. 451 4014), prípadne písomne. Jubilanti, ktorí vyslovia nesúhlas, nebudú uvedení v spoločenskej
rubrike.

70 rokov
Ing. Štefan Javorský
Ján Hámor
Štefan Jaremčuk
Anna Ilašová
75 rokov
Margita Suranovská

80 rokov
Mária Pavlisová
Ing. Jozef Bača
Mária Baffiová
81 rokov
Jozef Lipták
Helena Richvalská
Gizela Lacková

82 rokov
Anna Janasová
Štefan Holub
83 rokov
Mária Harnišová
Mária Kollárová
84 rokov
Mária Chamilová

Uzreli svetlo sveta:
Samuel Hardoň
Elisabeth Gáborová
Maroš Kolesár
Emma Kotradyová

Manželstvo uzavreli:

Jakub Tkáč
Emma Rybárová
Samuel Koky
Mária Holubová
Roman Koky
Rastislav Kummer
Martin Končík
Tomáš Karas
Michal Keštefran
Ján Hrobák

Ema Motyková
Nikola Fľaková
Klára Péchyová
Viera Lukášová
Monika Hamburgová
Denisa Mušinská
Zuzana Redajová
Mária Smoradová
Lenka Kušnírová
Jana Nemcová

Opustili nás:
Veronika Potengová, nar. 1987
Jozef Valaštek, nar. 1968
Mária Novotná, nar. 1944
Ján Hradiský, nar. 1941

Mária Hasajová, nar. 1925
Jozef Špak, nar. 1938
Jozef Šveďuk, nar. 1962
Anna Skasková nar. 1937
Ľubomíra Mačugová, odborná referentka oddelenia Oa VP
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SPOMIENKA

SPOMIENKA

Desať rokov uplynulo 27. júna 2008,
čo nás navždy opustila moja milovaná
manželka, naša drahá mamička, sestra,
švagriná, teta a príbuzná

5. júla 2008 si pripomíname
10 rokov, čo nás navždy opustil
náš drahý otecko, starý otec, brat,
švagor a krstný otec

Alžbeta Lesňáková

Ján Dravecký

rod. Matejová
S láskou v srdci spomínajú

S láskou a úctou pri modlitbe spomínajú
manžel Rudolf, dcéry Vierka a Jarka
s rodinami.

dcéra Vierka, syn Ján−Dušan s rodinou

SPOMIENKA

SPOMIENKA

12. augusta 2008 uplynie 10 rokov, čo nás
navždy opustil
môj milovaný manžel, náš drahý otec,
svokor, dedko, pradedko a krstný otec

Ti, ktorí ste ho poznali venujte mu tichú spomienku.

7. augusta 2008 uplynie 5 rokov,
čo nás navždy opustila
moja milovaná manželka,
drahá mamka a babička

Alžbeta Riššová
Michal Hnát
S úctou a láskou spomínajú
manželka a deti s rodinami.

JÚL − AUGUST 2008

rod. Krekošková

S láskou v srdci spomínajú
manžel Milan a syn Milan s rodinou
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SPOMIENKA
Už je to rok, čo v duši ostala prázdnota,
chýba nám tvoj smiech i tvoja dobrota,
pevný stisk ruky a tvoje objatia, spoločné
chvíle sa už len v myšlienkach navratia.
3. júla 2008 uplynie rok,
čo nás navždy opustil môj milovaný
manžel, náš drahý otec, starý otec, svokor,
brat, švagor, zať a priateľ

MVDr. Aladár Brincko
S láskou a úctou spomínajú
manželka Veronika,
dcéry Mária a Vierka s rodinami,
syn Marek, sestra Helena s rodinou
a švagriná Marienka s rodinou.

V pamäti našej žiariť bude
pamiatka jeho stále živá.

SPOMIENKA

SPOMIENKA

10. júla 2008 uplynie 16 rokov,
čo nás navždy opustil, môj milovaný manžel,
náš drahý otec

13. júla 2008 uplynul rok, čo nás navždy
opustila moja milovaná manželka,
naša drahá mamka, babička a príbuzná

Štefan Lesňák

Anna Sýkorová

S láskou spomínajú manželka Mária, deti
Štefan, Mária a Lubomír s rodinami.

S úctou, láskou pri modlitbe spomínajú

Ktorí ste ho poznali, venujte mu spomienku a modlitbu.

manžel, dcéry Emília a Jana s rodinami
a vnučky Zuzka a Katka s rodinou.

rod. Kramarčíková

SPOMIENKA
2. júla 2008 uplynie 10 rokov, čo nás náhle opustil náš drahý
otec, svokor, švagor, zať a priateľ

Pavol Štofko
S láskou v srdci spomínajú
syn Emil s manželkou Danielou,
dcéra Lívia a ostatná rodina
Ti, ktorí ste ho poznali venujte mu tichú spomienku.
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POĎAKOVANIE

POĎAKOVANIE

Úprimne ďakujeme za dôstojnú rozlúčku
Mons. Františkovi Dlugošovi, všetkým prí−
buzným, priateľom, susedom a známym,
ktorí 13. júna 2008 odprevadili na posled−
nej ceste našu drahú zosnulú

Úprimne ďakujeme za dôstojnú rozlúčku Mons.
Františkovi Dlugošovi, všetkým príbuzným, pria−
teľom, susedom a známym, ktorí 23. júna 2008
odprevadili na poslednej ceste nášho zosnulého.
Zároveň ďakujeme primárovi interného oddelenia
MUDr. Jánovi Slavkovskému a celému kolektívu
pracovníkov za starostlivosť počas hospitalizácie.

Máriu Hasajovú
Zároveň zo srdca ďakujeme za modlitby,
kvetinové dary a prejavy sústrasti.
Smútiaca rodina

POĎAKOVANIE
Ďakujem všetkým, ktorí ste prišli
odprevadiť na poslednej ceste
moju drahú mamku a našu babičku

Jozefa Špaka
Zároveň ďakujeme za modlitby,
kvetinové dary a prejavy sústrasti.
Smútiaca rodina

POĎAKOVANIE
Z úprimného srdca ďakujem
priateľom a známym,
ktorí v posledných týždňoch stáli
pri mojej drahej mamke

Márii Novotnej
rod. Bujňákovej

Máriu Novotnú
rod. Bujňákovú
Ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary.

Vďaka patrí kolektívu Interného odd.
VšNsP pod vedením MUDr. Slavkovského
a primárke MUDr. Dančíkovej a jej
kolektívu lekárov a sestier ARO VšNsP
v Levoči.
Syn Jozef s rodinou

Syn Jozef s rodinou
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