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HISTÓRIA

„Veľka noc prichodzi,
budze i kupaćka“
Po veselých fašiangoch, či faśengoch, plných nespútanej
zábavy, maškarád a jedla prichádza Popolcovou stredou
štyridsaťdňový pôst, ktorý je naopak obdobím stíšenia,
duchovnej obnovy a prípravy na Veľkú noc. Tá je
najvýznamnejším kresťanským sviatkom a okrem toho sa k nej
u nás, v okolí Levoče, viazalo veľké množstvo zaujímavých
a dôležitých obyčají a zvykov, ktoré pretrvali dlho
najmä vo vidieckom prostredí stredného Spiša.
Veľká noc vo svojej podstate je sviatkom pripomínajúcim umučenie, smrť
a vzkriesenie Ježiša Krista. Okrem rozličných cirkevných obradov sa k nej
však viažu i tradičné obyčaje spojené
s príchodom jari, oslavou zobúdzajúcej
sa prírody a začiatku roľníckeho roka,
z ktorých mnohé majú i predkresťanský pôvod. Dôležitú úlohu pri veľkonočných obyčajoch zohrávali živly, predovšetkým voda, oheň, či zeleň. Voda
symbolizovala nový život, čistotu, ale
mala privodiť i zdravie a krásu. Oheň

mal zas predovšetkým očistnú funkciu.
Zeleň, v podobe posvätených ratolestí
rakyty (tzv. bahňički, pužički) na Kvetnú nedeľu, symbolizovala tiež nový život, prebúdzanie prírody, ale mala tiež
ochrannú funkciu. Slúžila ako ochrana pred bleskom, dávala sa do základov novej stavby. Dym z posvätených
bahniatok a zvyškov veľkonočných
jedál slúžil na okiadzanie (okurovaňe),
ktoré malo zabezpečiť ochranu dobytka, jeho prosperitu a ochranu pred zlými silami. Dôležitým symbolom Veľkej
noci je tiež vajce. Vajíčka boli súčasťou
svätených jedál, nosili sa na hroby s cieľom uctiť si mŕtvych predkov a využívali sa aj ako obradový, či osobný dar,
pričom sa zdobili farbením a rôznymi
technikami kreslenia, maľovania a rytia.

„Idze śmertka s kudzeľu,
na tu ćarnu nedzeľu“
Dôležitým dňom bola nedeľa dva týždne pred Veľkonočnou nedeľou, tzv.
Śmertna, alebo Ćarna ňedzeľa. V tento
deň v obciach v okolí Levoče aj Spišského Podhradia dievčatá
vynášali tzv. Śmerc,
Śmertku, Smertku zo
slamy, oblečenú do
ženského odevu. Za
sprievodu piesní ju odniesli za dedinu, kde ju
vyzliekli zo šiat a spálili. Takto symbolicky
spálili i smrť a zimu.
Posledná nedeľa pred
veľkonočnými sviatkami bola Kvetná nedeľa.
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V tento deň kňazi svätia už vyššie spomínané bahniatka.
Na zelený štvrtok sa tradične varili jedlá
zo špenátu, žihľavy a šťaveľa. V očakávaní Veľkého piatka sa v tento deň
prestalo v obciach zvoniť kostolnými
zvonmi. Veľký piatok je sviatok pripomínajúci ukrižovanie Krista. V tento
deň bol prísny pôst a zákaz manipulácie so zemou. Zázračne liečivý účinok
mala na Veľký piatok údajne tečúca
voda v potoku, ktorou sa umývali ľudia
zavčas ráno, kým ponad vodu nepreletel vták. Biela sobota bola dňom, kedy
sa roznecoval nový oheň, ale tiež bola
vhodným dňom na prípravu veľkonočných jedál, ktoré sa svätili na Veľkonočnú nedeľu, počas ktorej sa slávi zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Posledným
dňom veľkonočných sviatkov je Veľkonočný pondelok. Najznámejší obyčaj,
ktorý sa k nemu viaže je oblievanie
dievčat mládencami, tzv. kupaćka, ktorá má slobodným dievčatám zabezpečiť zdravie a krásu počas celého roka.
Mgr. Peter Kováč
etnológ Spišského múzea v Levoči

SNM, KULTÚRA

„Nielen chlebom je človek živý!“
Matej Hrebenda
16. marca uplynie 140 rokov od úmrtia
Mateja Hrebendu, svojráznej postavy našej histórie. Narodil sa 10. marca
1976 v obci Píla pri Tisovci. Hrebendovci patrili medzi významné malohontské
rody. Jeho strýko bol evanjelickým farárom, otec Samuel bol notárom a učiteľom, matka pochádzala zo zemianskej rodiny. Ako opisuje vo Vlastnom
životopise chybu zraku si so sebou
priniesol na tento svet. Keď mal desať
rokov, umrela mu mama. Mateja od tej
doby prichýlili cirkevné zbory a školy.
Slepnúci chlapec sa však v škole naučil
čítať a písať. Otec Samuel sa pre nestálosť v zamestnaní nedokázal postarať
o svojich troch synov. Starší brat Jozef
odišiel do služby vo Viedni a mladší Daniel sa ako dieťa utopil v rieke Rimave.
Matej od mladých rokov tvoril duchovné piesne a oslavnú poéziu. Zbierku
svojich duchovných piesní a modlitieb
nazval Poklad srdca z učenia pána Je-
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žiša a z učenia apoštolského vybraný.
Hrebendove verše zaznievali pri vážnych príležitostiach, ale i pri rodinných
oslavách. Ako osemnásťročný rozniesol
na Mateja vlastné vinše, ktoré zapísal
jeho otec významným Matejom svojho kraja (Šulekovi, Honécimu, Holkovi, Haluškovi, Švantnerovi, Daxnerovi).
S pribúdaním vinšov vznikla Knižečka
Werssowných Winssu Rozličnich kresťanských Gmen. Z veršov cítiť dobroprajnosť, žičlivosť, duchovný rozmer.
Dvadsaťročný Matej, aby si zabezpečil
živobytie, prijal službu hlásnika v Krokave a Hačave. Hlásnictva sa musel
vzdať v roku 1829, keď už bol skoro slepý. V tých rokoch podnikol s ďalšími súputnikmi niekoľko suplikantských ciest
za účelom zbierky na vybudovanie novej školy v Hačave. Pred poslednou cestou v roku 1825 sa oženil. Z manželstva
sa narodili syn Šimon Matej a dcéra Ju-

KULTÚRA
liana. V tomto období začal zhromažďovať knihy. V roku 1829 sa natrvalo
usadil v Hačave. Po smrti manželky sa
v roku 1833 oženil druhýkrát, v Hačave
si postavili chalupu a usadili sa tam natrvalo.
O svojom druhom manželstve napísal:
„Sme síce obaja chudobní a žobráci,
ja slepý a moja manželka chromá, ale
obidvaja až do tohto dňa šťastní a spokojní s lósom svojím, lebo hoci ničoho
nemáme, nič nám ani nechýba.“ V Hačave napísal aj svoj literárne cenný
Vlastný životopis. Matej vedený láskou
a vášňou ku knihe nielen rád čítal, či
neskôr si dával čítať, ale aj rád informoval o prečítanom, zbieral, kupoval,
predával a zaobstarával knihy a kalendáre. V hrebendových časoch boli kníhkupectvá iba vo väčších mestách, a tak
sa o ich šírenie zaslúžili dobrovoľní
kolportéri. Matej preputoval na svojich
nohách väčšinu slovenských krajov,
spočiatku sám, neskôr so sprievodcom.
Ľudo Zúbek vo svojej knihe V službách
Mateja Hrebendu z roku 1949 ho opisuje ako „...vysokého, dobráckeho starčeka, so šedivými, do čela sčesanými
vlasmi a výraznou, vetrom ošľahanou
a slncom dohneda ohorenou tvárou.
Najpozoruhodnejšie sú na ňom oči:
jasnobelasé, doširoka otvorené, ako
by chceli čo najdôkladnejšie preniknúť
všetkými záhadami sveta. Ale... starec
je slepý. Pri chôdzi pomáha si palicou.
Jeho štíhla postava je zhrbená pod ťažkým nákladom kníh, ktoré nosí v batohu na chrbte. Predáva i požičiava knihy.
To je jeho zamestnanie.“
Hrebendovi za malú odplatu knihy na
predaj zverovali autori a nakladatelia,
s ktorými sa zoznámil na svojich cestách. Hrebenda sa neobmedzoval iba
na študentov, či vzdelancov, navštevoval aj chudobných ľudí, ktorí okrem

šlabikára, či modlitebnej knihy sotva držali
v rukách inú knihu.
Skromný Matej sa
rozdal do poslednej
nitky. Zomrel pred
140-timi rokmi – 16.
marca 1880. To vzácne, čo po ňom ostalo,
je dedičstvo otcov,
navždy
uchované
v knihách, ktoré rozširoval. Hrebendova vonkajšia slepota bola porazená jasným vnútorným
zrakom. Predaj slovenských a českých
kníh spájal s poúčaním a národným
uvedomovaním keď hovorieval: „Knihy
nielen kupovať, ale aj čítať! Onedlho
prídem k Vám. Potom mi rozpoviete, čo
ste z knihy vyčítali a či sa vám páčila.“
Inokedy zase pridal: „Nielen chlebom je
človek živý! Čo by z nás bolo, keby sme
jedli, pili a svojho ducha nezveľaďovali!
Beda národu, ktorý nečíta!“
Banskobystrický kňaz a básnik Karol
Kuzmány o ňom napísal: „Nemôže slepý slepého viesť, no tento slepec dobrým vodcom môže byť nejednému vidomému.“
Preto nie nadarmo ho má v duchovnom
erbe aj Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči (SKN).
SKN ako špeciálna knižnica v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky má výhradné
postavenie v oblasti zabezpečovania
prístupnosti k informáciám pre osoby
so zrakovým postihnutím a pre osoby
s inými poruchami čítania v Slovenskej republike. Osobitosťou SKN je to,
že všetky dokumenty v alternatívnych,
špeciálnych formách (v Braillovom písme, vo zvukovom zázname, vo zväčšenom type písma, v reliéfnej grafike

a v elektronickej forme) si musí vyrobiť sama a až následne sú zaradené do
knižničného fondu. Jedinečné postavenie knižnice v knižničnom systéme
Slovenskej republiky umocňuje skutočnosť, že neexistuje žiaden komerčný trh, ktorý by poslanie SKN suploval.
Približne 2 000 čitateľov zo Slovenska
i zo zahraničia si môže vypožičiavať
dokumenty osobne v knižnici, formou
zásielkovej služby alebo on-line prostredníctvom digitálnej knižnice. Vypožičiavanie dokumentov je bezplatné.
V Braillovom písme sa tlačia publikácie
z oblasti krásnej a odbornej literatúry,
periodiká, hudobniny, letáky, kalendáre, učebnice pre základné školy, jazykové učebnice a pod. Vo zvukovom
zázname sú spracovávané knižné tituly
z bežnej vydavateľskej produkcie, časopisy a odborná literatúra. Reliéfna
grafika je zameraná na ilustrácie kníh
a učebníc, ako aj na výrobu samostatných obrazových publikácií, nástenných kalendárov a pohľadníc. Knižnica
vydáva aj 17 druhov časopisov, ktoré
sú obsahovo i formálne vyprofilované
a vychádzajú v rôznej periodicite, od
dvojtýždenníka po štvrťročník.
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči sa systematickými, pragmatickými a progresívnymi
krokmi počas svojej vyše 70-ročnej
histórie vyprofilovala na významnú
kultúrnu ustanovizeň dlhodobo plniacu záväzky v oblasti sprístupňovania
kultúry ľuďom so zdravotným postihnutím.
V roku 2010 bola v budove knižnice na
Námestí Majstra Pavla 32 otvorená stála expozícia – Izba Mateja Hrebendu.
Na počesť Mateja Hrebendu je od
roku 1955 mesiac marec vyhlásený
za Mesiac knihy.
Ing. Daniela Bonková,
Mgr. Alena Repaská
SKN Levoča
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MAREC 2020

OZNAM

Pripravované podujatia
v Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu
v Levoči

Mesto Levoča oznamuje verejnosti, že Východoslovenská distribučná, a.s. Košice v zmysle ustanovenia §-u 31 ods. 2, písm. t) zákona
č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení preruší distribúciu elektriny pre odberné miesto

5. marca o 14.30 hod., Štúrova 36
beseda s Vincentom Lapšanským,
autorom historických románov,
povestí a legiend z východného
Slovenska

Levoča: Vysoká ulica č. d. 24 – 40, 51
v termíne 03. marca 2020 v čase od 07 30 h do 16 30 h
z dôvodu opravy a pravidelnej údržby distribučnej sústavy.
Ďakujeme za porozumenie.

11. marca o 14.30 hod., Štúrova 36
Peter Opet, hudobník, člen kapely
Polemic o svojich štyroch knihách
Život Adama a o živote
„rebela“ Adama
16. marca o 9.00 hod., Štúrova 36
Rozhlasová hra v knižničnom
fonde SKN
Božena Němcová
(200. výročie narodenia)
Určené žiakom II. stupňa Spojenej
školy internátnej v Levoči

Jarmila Antalová, oddelenie IČ, ÚPaŽP, SÚ

POZVÁNKA
Primátor mesta Ing. Miroslav Vilkovský, MBA
si vás dovoľuje pozvať
na spoločné stretnutie

„Hovor so svojím mestom“,
ktoré sa uskutoční

dňa 4. marca 2020 /streda/ o 16.00 hod.

v telocvični Základnej školy Kluberta Levoča
24. marca o 19.00 hod.,
Mestské divadlo Levoča
Ste medzi nami
Rôzne pohľady na vôbec nie nudný
život nevidiacich a slabozrakých
v autorskej inscenácii bratislavského divadla Zrakáč, v Roku
slovenského divadla 2020
Vstup voľný

dňa 11. marca 2020 /streda/ o 16.00 hod.
v jedálni Základnej školy Gašpara Haina

dňa 18. marca 2020 /streda/ o 16.00 hod.
v jedálni Základnej školy Francisciho

dňa 25. marca 2020 /streda/ o 16.00 hod.
v budove komunitného centra Levočské Lúky

2. – 6. marca 2020
od 8.00 do 14.00 hod.
počas 21. ročníka Týždňa slovenských knižníc
Týždeň otvorených dverí v SKN
Oboznámite sa s tlačou braillovských dokumentov, nahrávaním
zvukových kníh, so stálou expozíciou Izby Mateja Hrebendu,
s tradičnými aj najnovšími službami
špeciálnej a jedinečnej knižnice na
Slovensku
Bližšie informácie na tel. č.
053/245210, 2451209

dňa 1. apríla 2020 /streda/ o 16.00 hod.

v budove Lesy mesta Levoča, Levočská Dolina
Témou stretnutia je predstavenie najdôležitejších investičných
zámerov mesta na r. 2020. V diskusii budú mať občania možnosť
vyjadriť svoje názory, postrehy a pripomienky.
Stretnutia sa zúčastnia: Ing. Miroslav Vilkovský, MBA - primátor
mesta Levoča, Miroslav Čurilla – zástupca primátora mesta
Levoča, Mgr. Nikolaj Kučka – prednosta Mestského úradu v Levoči,
Mgr. Martin Drahomirecký – vedúci oddelenia majetkového,
Mgr. Peter Petruška - poverený náčelník MsP
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INFORMÁCIE MsÚ, PLATENÁ INZERCIA
„ Jarný“ zber objemného odpadu
a elektroodpadu v meste Levoča

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Významné životné jubileum v mesiaci
február 2020 oslávili:
91 rokov
Mária Repaská

16.3.2020 - 20.3.2020

89 rokov
Anna Kotorová, Alžbeta Sisková

Technické služby mesta Levoča v zmysle platného VZN č. 3/2016 oznamujú občanom, že
podľa nižšie uvedeného harmonogramu budú uskutočňovať jarný zber objemného odpadu a elektroodpadu.
Objemný odpad je komunálny odpad, ktorý nie je možné pre jeho veľký rozmer uložiť do štandardnej zbernej nádoby a vyviezť v rámci stanoveného pravidelného harmonogramu vývozu
KO (napr. nábytok, staré okná, nadrozmerné časti bytového jadra, koberce, matrace a pod.).
Odpadové pneumatiky sa nepovažujú za objemný odpad.
Medzi elektroodpad patria staré elektrospotrebiče (chladničky, práčky, malé elektrospotrebiče,
počítače, televízory, monitory a pod.)
Objemný odpad a elektroodpad určený k vývozu žiadame vyložiť najskôr deň pred uvedeným zberom, po 18.00 hod. a najneskôr v stanovený deň do 6.00 hod., pred svoje rodinné
domy na chodníky. Nie na cestu!
V stanovený deň odvezú pracovníci TS pripravený odpad na zberný dvor. Dôrazne upozorňujeme občanov, aby na vývoz pripravili iba objemný odpad a elektroodpad. Iný druh
odpadu nebude odvezený a bude ponechaný na pôvodnom mieste!

86 rokov
Lýdia Pavľáková

Harmonogram vývozu podľa ulíc

80 rokov
Valentín Hanisko
77 rokov
Mária Bagarová
75 rokov
Božena Čonková
Významné životné jubileá
v mesiaci marec 2020 oslávia:
90 rokov
Jozef Palkovič

85 rokov
Štefan Jozefčák, Mária Petrisková

16.3.

Námestie Majstra Pavla a ulice historického jadra mesta: Košická, Ružová,
Vetrová, Hradby, Uholná, Kláštorská, Baštová, Gymnaziálny priechod, Nová,
Vysoká, G. Hermanna, Mäsiarska, Sirotínska, Špitálska, Dlhá, Bottova, Žiacka,
Kasárenská, Móricova, Kukučínova, M. Hlaváčka.

81 rokov
Mária Javorská, Ján Michlík, Ján Sninčák

17.3.

Prešovská, F. Kráľa, Námestie Štefana Kluberta, Štúrova, Za sédriou, G. Haina,
Krátka, M. R. Štefánika, Pri strelnici, Okružná, Pod vinicou.

80 rokov
Božena Dušanková, Jozef Gaduš,
Štefan Gaduš, Anton Neupauer

18.3.

Športovcov, Sadová, Vodárenská, Lúčna, Lesná, Ovocinárska, Kežmarská cesta,
Ruskinovská, Levočská Dolina, Závada, Levočské kúpele, Kováčova vila.

19.3.

Potočná, Predmestie, Popradská cesta, Kežmarská ul., Mengusovská, Krivánska,
Slavkovská, Ždiarska, Gerlachovská, Lomnická, Novoveská cesta, Pri podkove,
Pri likérke, Železničný riadok, Staničná, Probstnerova cesta.

20.3.

Nad tehelňou, Poľná, Levočské Lúky, Nový dvor, chatové oblasti: Fedorkin jarok,
Hajduk, Stará hrhovská cesta, lokalita garáží: sídlisko Západ, sídlisko Pri prameni, na ul. Železničný riadok a Za sédriou.
- odpad je potrebné vyložiť k zberným miestam na sídlisku

83 rokov
Ľudovít Varhánik, Mária Vošková

79 rokov
Ján Jakubovič, Ružena Troppová
78 rokov
Anna Borová, Mgr. Andrej Novák
77 rokov
Mária Repaská
76 rokov
Jozef Albert, Ing. Jozef Gallovič
75 rokov
Ján Hakulin

Občania bývajúci na sídliskách môžu objemný odpad a elektroodpad vyložiť do 6:00 hod.
v piatok (20.3.2020) – v čase pravidelného vývozu ZKO – k stanovištiam zberných nádob.
Zároveň pripomíname občanom, že okrem termínov uvedených v tomto harmonograme
je možné objemný odpad doviezť do areálu Zberného dvora TS v čase:

70 rokov
Marta Gargalíková, Margita Žabecká,
Bernadetta Mlynarčíková, Cyril Repaský,
PaedDr. Júlia Muriová, Anna Tejbusová

Pondelok – Piatok
06.00 h. – 14.00 h.
Sobota
09.00 h. – 17.00 h. v letnom čase
08.00 h. – 16.00 h. v zimnom čase

Všetkým oslávencom srdečne blahoželáme, prajeme pevné zdravie a veľa životného optimizmu do
ďalších rokov života.
Vitajte medzi nami:
Viktória Balážová, Samuel Drahomirecký,
Mia Kamenická, Hana Kokoruďová,
Michal Lisoň, Jasmína Maceľuchová

VÁŽNE VŠETKO V JEDNEJ POISTKE?

Manželstvo uzavreli:
Ladislav Čonka a Tereza Šarišská
Vojtech Gažik a Jana Kočková
Opustili nás:
Milan Schneider, rok nar. 1926
Mária Maláková, rok nar. 1936
Veronika Motyková, rok nar. 1938
Vojtech Čonka, rok nar. 1941
Milan Stanko, rok nar. 1946
Irena Bihariová, rok nar. 1949
Ján Baffia, rok nar. 1950
Peter Suchý, rok nar. 1950
Marta Šurcová, rok nar. 1951
Anna Bencsövá, rok nar. 1958
Ing. Ľudmila Regecová, rok nar. 1958
Jaroslav Koky, rok nar. 1963
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INFORMÁCIE TS MESTA LEVOČA

NOVINKY V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE
ČIPOVANIE zberných nádob
Poriadok v evidencii smetných nádob je jeden z prvých krokov, ktorý vedie k inteligentnej
správe odpadov. Technické služby mesta Levoča v týchto dňoch pristupujú k čipovaniu
všetkých zberných nádob na komunálny odpad (KO) na území mesta.
Bez ohľadu na to, či v meste Levoča
podnikáte, alebo máte trvalý pobyt,
či bývate v rodinnom alebo bytovom
dome, či ste viacčlenná rodina alebo
jednotlivec, Vaša zberná nádoba na komunálny odpad bude v priebehu roka
2020 začipovaná. Nasledovné informácie sú teda venované všetkým obyvateľom mesta Levoča, všetkým fyzickým
ako aj právnickým osobám.

Krátke vysvetlenie na úvod: Čipovanie zberných nádob je prvý krok,
resp. nevyhnutný predpoklad, pre zavedenie množstvového zberu a pre
spravodlivejšie nastavenia poplatkov
za komunálny odpad.
Možno ste z rôznych médií zachytili informáciu o tom, že zákonný poplatok
za skládkovanie odpadu bude v najbližších rokoch výrazne stúpať. Aby
sme situáciu v odpadoch zlepšili, potrebujeme zvyšovať úroveň triedenia
odpadu, a súčasne znížiť množstvo komunálneho odpadu.
Našim cieľom je:
•
získanie merateľných a porovnateľných hodnôt produkcie odpadu
(na úrovni domácností),
•
úplné odstránenie anonymity pôvodcu odpadu,
•
rast záujmu nás všetkých o to, ako
predchádzať vzniku odpadu a ako
ho správne triediť.
Je dôležité podotknúť, že triedený odpad je ten, za ktorý neplatíme. Problémovými sú len zložky, ktoré končia
v zbernej nádobe na komunálny odpad.

Uveďme jednoduchý príklad: Ak LIMKU
po prečítaní hodíte do koša – všetci za
ňu zaplatíme poplatok na skládke. Ak ju
oddelíte do zbernej nádoby na papier –
komunálny odpad mesta nerastie a triedenú zložku odpadu máme zadarmo.
Ako bude čipovanie prebiehať?
Čip je pevný štítok z tvrdého plastu,
ktorý sa uchytáva na zbernú nádobu
nitovaním. Nitovanie štítkov bude časovo náročnejšie a smie ho vykonávať
len pracovník Technických služieb. Z
tohto dôvodu budú ohlásené „zóny“,
na ktorých bude v danom období
čipovanie prebiehať. Zónou sa rozumie vopred uverejnený zoznam ulíc,
na ktorých budeme v danom termíne
čipovanie realizovať. Prosíme obyvateľov ohlásených ulíc, aby následne,
V DEŇ ZBERU KO, ponechali svoju
zbernú nádobu na verejne dostupnom mieste o čosi dlhšie, t.j. do
17:00 hod. Naši pracovníci tak získajú
priestor na inštaláciu čipu aj bez toho,
aby bol potrebný vstup na súkromný
pozemok.
Mnohí ste sa už pýtali, na akom princípe bude fungovať evidovanie nádob,
a či pracovník TSML bude mať špeciálne hodinky. NIE. Na zberovom vozidle
bude nainštalovaná tzv. čítačka. Princíp
evidencie bude teda spočívať v tom, že
Vaša začipovaná nádoba sa počas výsypu priblíži k čítačke, a tá zaznamená výsyp vašej zbernej nádoby. Nemôže sa
stať, žeby niektorá nádoba nebola započítaná, alebo by bola započítaná duplicitne. Vylúčenie pochybení ľudského
faktora je v tomto prípade kľúčové.
Ako sa mám na to pripraviť?
Keďže čipy budú prichytené pomocou 3M pásky a poistené hliníkovým
nitom, je dôležité, aby vaše zberné nádoby boli bez poškodení. V posledných
dňoch naši zamestnanci prostredníctvom nálepiek upozorňujú na zberné
nádoby v nevyhovujúcom stave. Ak
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ste si na svojej
zbernej nádobe našli takúto
nálepku,
vo
vlastnom záujme, prosím,
vymeňte svoju
poškodenú nádobu.
Novú zbernú nádobu je možné zakúpiť
aj na zbernom dvore - Kežmarská cesta
č. 65, 054 01 Levoča. Cena čiernej plastovej zbernej nádoby s objemom 120
litrov je 24,-eur.
KDE A KEDY S ČIPOVANÍM ZAČÍNAME ?
Začíname už 09.03.2020. Pre úvodné
čipovanie bola zvolená lokalita: „Javorinky“.
Pôjde teda o ulice:
Gerlachovská,
Krivánska,
Kežmarská,
Ždiarska,
Slavkovská,
Mengusovská.
Preto prosíme obyvateľov týchto ulíc,
aby v priebehu mesiaca marec ponechali v deň zberu svoju nádobu
na ulici, t.j. dostupnú na verejnom
priestranstve aspoň do 17:00 hod. Naši
pracovníci tak budú mať priestor na inštaláciu čipu.
Obyvatelia ostatných lokalít budú upozornení vždy prostredníctvom krátkeho oznamu, ktorý doručíme do poštovej schránky. Tiež, prosím, sledujte
oznamy v LIMKE, ale aj príspevky na
našom novom facebookovom profile
Zber odpadu v Levoči.
Dovoľujeme si Vás požiadať o maximálnu súčinnosť a spoluprácu. Ak máte nejasnosti, alebo otázky týkajúce sa čipovania, môžete využiť aj naše telefónne
číslo: 0903 418 229.
Ing. Lukáš Suchý,
Technické služby mesta Levoča

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRNE, ZDRAVOTNÍCTVO

Budúci pedagógovia prišli darovať krv

Pohotovostná lekárenská
služba, marec 2020,
okres Levoča
01.03.
08:00 - 20:00
lekáreň Dr. Max
(Pri podkove 7),
02.03. – 06.03.
16:00 - 20:00
lekáreň Dr. Max
(Pri podkove 7),
07.03. – 08.03.
08:00 - 20:00
lekáreň Dr. Max
(Pri podkove 7)

Študenti sa rozhodli darovať to najvzácnejšie, svoju krv, aby pomohli
zachrániť životy, alebo zlepšiť kvalitu zdravia pacientom, ktorí krv
potrebujú pri náročných operáciách. Dvanásť študentov Strednej
odbornej pedagogickej školy prišlo na Hematologicko-transfúzne
oddelenie Všeobecnej nemocnice s poliklinikou
Levoča a.s., ktorá je členom skupiny AGEL, v rámci akcie
Valentínska kvapka krvi.
Študenti prišli do nemocnice v dobrej nálade s vedomím, že v rámci Valentínskej
kvapky krvi pomôžu, aby v nemocnici krv
nechýbala. ,,Učitelia a študenti Strednej
odbornej školy pedagogickej sa pravidelne,
už dlhoročne, zúčastňujú študentskej kvapky krvi. Môžeme to datovať až na desaťročia,“ hovorí Eva Pacáková, pedagogička zo
SOPŠ v Levoči. ,,Valentínsku kvapku krvi
podporujeme už pár rokov a snažíme sa tak
budovať u mladých ľudí empatiu k iným ľuďom a zodpovednosť k vlastnému zdraviu.
Stredná škola má s transfúznou stanicou
skvelú spoluprácu, vzájomne si pochvaľujú najmä priateľský a korektný prístup.

,,Veríme, že spolu vychováme ďalšie a ďalšie generácie mladých ľudí, ktorí budú šíriť
a praktizovať myšlienky darcovstva krvi,“dodala pani Pacáková. Mnohí z radov študentov – prvodarcov sa do nemocnice darovať
krv vracajú potom pravidelne.
V tomto roku v rámci Valentínskej kvapky
krvi zatiaľ nemocnicu v Levoči navštívilo
75 darcov, najčastejšou krvnou skupinou je
spomedzi darcov A Rh pozitív.
Mgr. Martina Pavliková,
hovorkyňa skupiny AGEL SK

09.03. – 13.03.
16:00 - 20:00
lekáreň Dr. Max
(Pri podkove 7)
14.03. – 15.03.
08:00 - 20:00
lekáreň Dr. Max
(Pri podkove 7)
16.03. – 20.03.
16:00 - 20:00
lekáreň Dr. Max
(Pri podkove 7)
21.03. – 22.03.
08:00 - 20:00
lekáreň Dr. Max
(Pri podkove 7)
23.03. – 27.03.
16:00 - 20:00
lekáreň Dr. Max
(Pri podkove 7)
28.03. – 29.03.
08:00 - 20:00
lekáreň Dr. Max
(Pri podkove 7)
30.03. – 31.03.
16:00 - 20:00
lekáreň Dr.Max
(Pri podkove 7)

Detská ambulancia v levočskej
nemocnici poskytuje širokú škálu
vyšetrení
Vo Všeobecnej nemocnici s poliklinikou Levoča a.s., ktorá je členom
skupiny AGEL, je aj napriek všeobecnému nedostatku pediatrov
o detských pacientov postarané. Nemocnica systematicky rieši aj
generačné výmeny a okrem stabilných lekárov dokázala pritiahnuť
na ambulanciu aj mladú generáciu lekárov. Spomenutú detskú
ambulanciu vedie MUDr. Elena Dzurňáková a čo je potešiteľné,
ambulancia prijíma aj nových malých pacientov.
Všeobecná ambulancia pre deti a dorast
v levočskej nemocnici funguje od novembra 2018. Prechodne boli pacienti ošetrovaní na príjmovej ambulancii detského
oddelenia, keďže sa hľadali pre komfort pa-
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cientov a ich rodičov čo najlepšie priestory. Tie následne prešli rekonštrukciou. Od
apríla minulého roka slúži ambulancia
v priestoroch vedľa Všeobecnej ambulancie
pre dospelých.

ZDRAVOTNÍCTVO
V ambulancii sú ošetrované deti od narodenia do 19 rokov, prevažne sú z okresu Levoča. ,,Vykonávame širokú škálu vyšetrení,
ako napríklad preventívne prehliadky, očkovania, návštevy novorodencov či predoperačné vyšetrenia. Venujeme sa tiež ošetreniu
chorých pacientov so širokým spektrom infekčných aj neinfekčných ochorení v detskom veku,“ vysvetľuje ambulantná doktorka
MUDr. Elena Dzurňáková. Zaujímavosťou je, že v ambulancii vykonávajú aj nastreľovanie náušníc.
Výhodou oproti iným detským ambulanciám je to, že sa nachádza
priamo v areáli levočskej nemocnice. V prípade nutnosti je teda
možné detského pacienta v krátkom čase odoslať na odborné vyšetrenia do špecializovaných ambulancií, eventuálne na doplnenie zobrazovacích a laboratórnych vyšetrení, alebo, ak si to zdravotný stav dieťaťa vyžaduje, priamo na hospitalizáciu.
Priamo v ambulancii realizujú vyšetrenie CRP, glykémie glukomerom, ale aj inhalačnú terapiu pacientov s respiračnými ochoreniami.
Mgr. Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny AGEL SK

V levočskej nemocnici vyšetrujú a operujú urologické
problémy novými modernými nástrojmi
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča a.s., člen skupiny AGEL, má už niekoľko dní
k dispozícii úplne nové nástroje na urologické operácie. Ide o tzv. diagnostické cystoskopy,
ureterorenoskop a ﬂexibilné kliešte. Pacientov tak môžu tamojší špecialisti – urológovia vyšetrovať
aj liečiť rýchlejšie, efektívnejšie a s menšou záťažou pre pacientov organizmus.
,,Našou snahou je postupne modernizovať
a obnovovať prístrojové a technologické
vybavenie jednotlivých oddelení. Chceme
vyjsť v ústrety lekárom, aby mohli pracovať
s novými prístrojmi a zároveň poskytovať
pacientom zo širokého okolia lepšiu kvalitu
našej zdravotnej starostlivosti, chceme, aby
našej nemocnici dôverovali“, uviedol riaditeľ nemocnice Viktor Halíř.
Pre urologické operačné sály nemocnica
zakúpila štyri cystoskopy, ureterorenoskop,
flexibilné kliešte. ,,V urológii môžu endoskopické metódy slúžiť na diagnostické
účely – zisťuje sa chorobný proces v močovom mechúre, ale aj na liečebné postupy
- odstraňujú sa nimi kamene z močového
mechúra, prípadne sa odoberie vzorka
tkaniva na histologické vyšetrenie“, hovorí
MUDr. Štefan Škotko, zástupca primára urologického oddelenia.
A čo to vlastne cytoskopia je? ,,Ide o vyšetrenie močovej rúry a močového mechúra,
ktoré sa robí pri každom krvácaní z močových ciest, pri chronických infekciách močových ciest, ak má pacient neobjasnené
urologické príznaky, prípadne, ak je podo-

zrenie z prítomnosti nádoru močového mechúra“, hovorí MUDr. Štefan Škotko.
Cytoskopia sa používa aj na kontroly po
liečbe nádorov močového mechúra,
pri podozrení z patologického spojenia
medzi močovými cestami a okolitými orgánmi, neurogénnych poruchách močenia či podozrenia
z prítomnosti cudzieho telesa alebo
nádoru v močovom mechúre.
Pomocou týchto nových prístrojov je
možné vyšetriť aj močovod a močový
mechúr cez močovú rúru, diagnostikovať prítomnosť a odstrániť kamene
v močovode, zistiť nádory močovodov prípadne obličkovej panvičky.
,,S novými prístrojmi sa pracuje lepšie,
doterajšie už nezodpovedali technickým požiadavkám, a manipulácia
s nimi bola komplikovanejšia kvôli
technickým nedostatkom“, dodáva
diplomovaná operačná sestra Dana
Gadušová.
Vlani v levočskej nemocnici vykonali
355 urologických operácií, najčastej-
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ším zákrokom bolo zavedenie a extrakcia
stentu a pacientami boli ženy aj muži v rovnakom pomere.
Mgr. Martina Pavliková,
hovorkyňa skupiny AGEL SK

KULTÚRA

Regionálna Knižnica Jána Henkela
oslavuje prvé narodeniny
Vedeli ste, že prvú knižnicu na Slovensku otvorili práve v Levoči? Aj to bol dôvod, prečo sa Prešovský samosprávny kraj rozhodol zriadiť regionálnu knižnicu práve v tomto meste. Oﬁciálne ju
otvorili počas minuloročného Týždňa slovenských knižníc, presne 4. marca. Akými zmenami bývalá
mestská knižnica prešla, priblížila v rozhovore riaditeľka Janka Dolanská.
Ako sa zmenila levočská knižnica po
tom, ako dostala prívlastok regionálna?
Najväčšou a zároveň najvýznamnejšou
zmenou bol prechod zo zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta k zriaďovateľovi, ktorým je Prešovský samosprávny kraj a plnenie všetkých požiadaviek vyplývajúcich
z knižničného zákona, ktorý určuje funkcie
a úlohy regionálnej knižnice. Avšak z technických dôvodov ako je napr. nejednotný
knižnično-informačný systém regionálnych
knižníc PSK zatiaľ nemôžeme plniť bibliografickú funkciu, ktorú za nás vykonáva
Podtatranská knižnica v Poprade. Našou
úlohou je aj metodicky viesť fungujúce
knižnice v obciach levočského okresu.
Významný je fakt, že Knižnica Jána Henkela je prvou a jedinou kultúrnou inštitúciou
zriaďovateľa v okrese Levoča.
Mohli by ste teda v krátkosti priblížiť jej
históriu?
Prvá verejná knižnica vznikla v Levoči
v roku 1911, ešte pred založením prvej
Československej republiky a pred prijatím
prvého knižničného zákona z roku 1919,
ktorý určoval mestám a obciam povinnosť
zriadiť v každej obci knižnicu. Nehovoriac
o výnimočnosti akou je existencia stredovekej knižnice v Levoči. Tá sa spája práve
s menom Jána Henckela, po ktorom je súčasná knižnica pomenovaná. Historická,
architektonická, umelecká a kultúrna bohatosť Levoče a jej regiónu odôvodňuje vznik
takej dôležitej inštitúcie akou je knižnica
s regionálnym presahom.
Ako sa teda zmena mestskej knižnice na
regionálnu prejavila? Aké výhody táto
zmena priniesla čitateľom?
Zmena knižnice na regionálnu sa prejavila
v knižničnom fonde, knižnično-informačných službách aj v personálnom posilnení.
Verejná knižnica má byť živou knižnicou
a s výnimkou povinnej a odporúčanej literatúry a klasickej prekladovej literatúry má
svoj fond dopĺňať a obmieňať. Keďže vďaka zriaďovateľovi máme väčšie prostriedky
na nákup kníh, môžeme objednávať nielen
oddychové knihy, najviac požadované čitateľmi, ale aj krásnu literatúru. Tá síce nelá-

me rekordy vo výpožičkách, avšak príjemne
prekvapí múzického čitateľa. A ako vzdelaní
knihovníci chceme formovať literárny vkus
našich čitateľov.
Účelnejšie môžeme vyraďovať opotrebované, znehodnotené a zastarané knihy.
Vďaka prostriedkom od zriaďovateľa
a z prostriedkov Fondu na podporu umenia môžeme pripraviť a uskutočniť kultúrno-vzdelávacie podujatia a tvorivé aktivity
pre čitateľov knižnice a pre všetkých obyvateľov Levoče a jej regiónu.
Knižnica by mala byť kultúrno-spoločenskou inštitúciou. Každý, kto sleduje dianie
v Knižnici Jána Henkela si istotne všimol,
že organizujete aj viac kultúrnych podujatí. Čo je ich cieľom, a na ktoré by si ste
upozornili?
Pri príprave podujatí sa snažíme myslieť na
všetkých používateľov a záujemcov, avšak
mimoriadne nám záleží na malých a mladých čitateľoch, aby vnímali knihu ako prostriedok k objavovaniu sveta a poznávaniu
seba samého. Všetkým stretnutiam a podujatiam v knižnici dominuje kniha a čítanie.
Organizujeme rôzne podujatia pre školy
v dopoludňajších hodinách a vždy v piatok
dopoludnia sa venujeme malým deťom
a ich rodičom, popoludní prebiehajú pravidelné mesačné alebo týždňové stretnutia
pri olovrante, pri stolových hrách, pri ručných prácach, pri čítaní rozprávok, konverzácia v ruskom a anglickom jazyku.
Minimálne raz v mesiaci máme v knižnici
hosťa, či už spisovateľa, ilustrátora, editora
alebo vydavateľa.
Pravidelne mesačne sa stretáva knižný klub
Knižnice Jána Henkela, kde sa rozprávame
o vopred vybranej prečítanej knihe. Levoča
je pestrá aj školskými zariadeniami a pravidelne nás napríklad navštevujú žiaci zo
Spojenej školy Jána Vojtaššáka internátnej.
Program pripravujeme aj na základe iniciatívy od zriaďovateľa a Krajskej knižnice
P.O.Hviezdoslava v Prešove a organizujeme
aj celoslovenské knižničné podujatia. Pre
zvýšenie záujmu o knižnicu sa nám osvedčilo podujatie „Čítanie v pyžamkách.“ V tomto roku ho pripravíme každý druhý mesiac.
Veľmi sa tešíme z dobrej spolupráce s Mest-
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ským kultúrnym strediskom, Galériou mesta Levoča, vydavateľstvom Modrý Peter
a s rôznymi dobrovoľníkmi.
Marec je mesiac knihy - čo sa počas neho
bude v knižnici diať? Čo pripravujete?
V mesiaci marci sa tradične koná Týždeň slovenských knižníc a v tomto roku sa prekrýva s jarnými prázdninami. Hneď v pondelok
2. marca o 18.00 hod. privítame v knižnici
vydavateľa Petra Milčáka a prekladateľa
Mariána Andričíka pri príležitosti prvého
vydania Strateného raja Johna Miltona
v slovenskom preklade. Je to mimoriadna
udalosť s celoslovenským významom.
V utorok 3. marca pripravujeme Olovrant
v knižnici pre seniorov, v stredu 4. marca prázdninové Čítanie v pyžamkách, vo
štvrtok 5. marca Olovrant v knižnici pre
všetkých a v piatok 6. marca sa budeme
venovať najmenším deťom a ich rodičom.
Počas celého týždňa a mesiaca tak ako stále
očakávame v knižnici používateľov a širokú
verejnosť s knihovníckou službou.
Zmena z lokálnej na regionálnu knižnicu
je určite dlhodobý proces - čo vás ešte
čaká? Aké sú vaše dlhodobé vízie?
KJH používa v knižnično-informačných
službách elektronický systém Clavius, ktorý nie je kompatibilný s knižnično-informačným systémom Virtua, ktorý používajú
ostatné regionálne knižnice. V tomto roku
knižnice PSK majú kolektívne zakúpiť nový
jednotný knižnično-informačný systém
a naša knižnica následne po zapracovaní
knihovníkov bude plniť aj spomínanú bibliografickú funkciu za okres Levoča.
V budúcnosti plánujeme zabezpečiť bezbariérový prístup do priestorov knižnice aj pre
ľudí so zdravotným znevýhodnením.
V súčasnosti však pracujeme na vytváraní
povedomia u ľudí o knižnici ako inštitúcii,
ktorá je ideálnym miestom pre neformálne
vzdelávanie, kultúru, záujmovú činnosť, komunitné stretávanie a voľnočasové aktivity
bez ohľadu na vek a sociálny status. Takýmito sú už teraz knižnice vo svete, už dávno
nie sú miestom len na výpožičku kníh.
Vyžaduje si to dobrý personál, kvalitný
knižničný fond, plnohodnotné poskytova-
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rujú a skvalitňujú ho, propagujú ho, aby sa
požičiaval a organizujú podujatia na podporu čítania, celoživotného vzdelávania
a zmysluplného trávenia voľného času pre
všetkých.
Kolektív KJH tvoria skúsení knihovníci s dlhoročnou praxou v knihovníckom odbore
a mladí absolventi vysokých škôl s veľkým
záujmom o prácu knihovníka, ktorá je, aj
keď sa to nezdá, skutočnou vedou.
Zhovárala sa Vladimíra Novotná Čajová

web: kniznicalevoca.sk Instagram: kniznicalevoca
FB: facebook.com/kniznicajanahenkela
e-mail: info@kniznicalevoca.sk
Tel.: 053/451 2202 Mobil: 0910 788 895

Popoludnie s rozprávkou
každú stredu o 16.00 hod.
Každú stredu popoludní si budeme čítať
rozprávky a príbehy. Príďte si k nám do
knižnice oddýchnuť a ponorte sa s nami do
čarovného sveta kníh.
Pre mamičky a detičky
každý piatok 10.00 - 11.00 hod. (okrem
27. marca)
Piatkové predpoludnia budú patriť mamičkám a ich deťom, a takisto tehotným ženám, ktoré sa pripravujú na príchod malého
bábätka. Budeme sa rozprávať o rôznych témach spojených s rodičovstvom, ukážeme
vám knihy pre deti i pre mamičky, s deťmi si
budeme čítať a hrať sa.
Výtvarná súťaž - Môj knižný hrdina
V marci vyhlasujeme veľkú výtvarnú súťaž
“Môj knižný hrdina”. Zapojiť sa môžu všetci
šikovní čitatelia, ktorí nám najneskôr do 27.
marca do knižnice doručia obrázky svojich
obľúbených knižných hrdinov (rozmer A4,
voľná technika). Obrázky spolu s prihláškou
je možné doručiť do knižnice individuálne
alebo spoločne cez jednotlivé školy. V apríli
budú vyhlásení a odmenení autori najlepších prác v rôznych vekových kategóriách deti MŠ, žiaci prvého a druhého stupňa ZŠ,
stredoškoláci a dospelí. Kompletné pravidlá
a prihlášku do súťaže nájdete na našej webovej stránke alebo u vašich učiteľov.
TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC
John Milton - Stratený raj
2.3.2020 (Po) o 18.00 hod.
S vydavateľstvom Modrý Peter vás pozývame na prezentáciu prvého slovenského prekladu knihy Johna Miltona Stratený raj za účasti prekladateľa Mariána
Andričíka.

Olovrant v knižnici pre seniorov
3.3.2020 (Ut) o 14.00 hod.
Prezentácia knižných noviniek a rozhovor o čitateľských zážitkoch so seniormi.
Čítanie v pyžamkách
4.3.2020 (St) o 17.00 hod.
Prázdninové čítanie rozprávok a príbehov pre malých aj veľkých. Podujatie
z verejných zdrojov podporil Fond na
podporu umenia.
Olovrant v knižnici pre všetkých
5.3.2020 (Št) o 16.00 hod.
Čítanie a rozhovory pri káve a chutnom
občerstvení pre všetkých našich čitateľov a návštevníkov knižnice.
Pre mamičky a detičky
6.3.2020 (Pi) 10.00 - 11.00 hod.
Prezentácia kníh pre najmenších a ich
rodičov, čítanie, hry a tvorenie s deťmi.
Burza kníh - Počas celého týždňa bude
prebiehať burza kníh v jednotlivých oddeleniach knižnice. Za symbolickú cenu
si čitatelia môžu kúpiť knihy vyradené
z fondu knižnice.
Týždeň otvorených dverí - V tento
týždeň budú môcť čitatelia nahliadnuť
do práce knihovníkov, vyskúšať si vyhľadávanie kníh, ukážeme im ako sa knihy
katalogizujú, obaľujú, zakladajú a opravujú.
Počas týždňa slovenských knižníc bude
v našej knižnici zápisné nových čitateľov
a preregistrácia našich čitateľov na pol
roka zdarma. Takisto našim čitateľom
odpustíme poplatky za upomienky, ak
nám všetky knihy v tento týždeň vrátia.
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Beletria
Aciman, André: Nájdi si ma
Farkašová, Etela: Hodiny lietania
Frankl, Peter: V mene krvi
Lunde, Maja: Modrá
Luka, Eva: Jazver
Mitana, Dušan: Môj rodný cintorín
Nabokov, Vladimír: V tieni zlovestna
Sapkowski, Andrzej: Boží bojovníci
Šulej, Peter: Fytopaleontológia
Tatarka, Dominik: Sám proti noci
Tolstoj, Lev Nikolajevič: Proti…
Winman, Sarah: Slnečnice
Detektívky a trilery
Arlidge, M. J.: Kto sa bojí, nech nejde do lesa
Brandt, Charles: Ír
Connelly, Michael: Temný plameň
Crowley, Aleister: Prípady skromného Simona
Dicker, Joël: Zmiznutie Stephanie Maillerovej
Fitzek, Sebastian: Šialená hra
Gerritsenová, Tess: Tvar noci
Kulich, Roman: Prekliatie
Marsonsová, Angela: Polámané kosti
Wright, Jamie Jo: Zúčtovanie pri Gossamerskom rybníku
Romány pre ženy
Alexi, Ivana: Krásny život tučniakov
Carlanová, Audrey: Dievča z kalendára 4
Klassenová, Julie: Panie z Ivy Cottage
Lusentiová, Natascha: Ranné želania
Martin, Charles: Zošli nám dážď
Michaelsová, Corinne: Máme iba dnešok
Monošová, Martina: Ples u vojvodkyne
Nagyová Džerengová, Petra: Nové začiatky
Potměšil, Jan: LOVEnie
Toddová, Anna: After 5 – Pred nami
Pre deti a mládež
Amftová, Diana: Pavúčik Zlatúšik 5 – Poďme sa hrať na
školu
Blabey, Aaron: Smradi 5 - Intergalaktický plyn
Brooks, Ben: Príbehy pre chlapcov, ktorí sa neboja byť
výnimoční
Hamiltonová, Kimberle: Mačky v akcii!
Hawking, Lucy: Gregor a koráb času
Hilbert, Petra: Pepína z Longitálu
Ho, Jannie: Najkrajšie objatie pre malé šteniatko
Holmelund Minarik, Else: Bozk pre Malého Macka
Hudsonová, Katy: Trampoty s mrkvou
Karpinský, Peter: Med z ľadových kvetov
Kolektív autorov: Príbeh Titanicu
Matúšková, Renáta: Tajuplné povesti o slovenských hradoch a zámkoch
Mintalová Zubercová, Zora: Zdravia, šťastia vinšujeme
Rogier, Francoise: To aby som ťa mohla lepšie zožrať!
Sendak, Maurice: Kde žijú divé zvery
Taylor, Thomas: Malamandra
Uher, Pavel: Večera u kráľa
Náučná literatúra
Bencúrová, Zdenka: Ženy bez trónu
Carney, Scott: Čo nás nezabije
Covey, Stephen R.: Najdôležitejšie veci ako prvé
Čokyna, Juraj: A okraje máš kde?
Gránska, Zuzana: Spojení navždy. Ako nestratiť deti
v digitálnej dobe
Isaacson, Walter: Leonardo da Vinci
Kutišová, Angelika: Beh ťa zmení
Marshall, Tim: Zomrieť pre vlajku
Perlmutter, David: Pšeničný mozog
Ruiz, Miguel Don: Štyri dohody
Šupová, Ľubica: Dopravná výchova – námety a aktivity
Tracy, Brian: Vytvorte si svoju vlastnú budúcnosť
Zamarovský, Vojtech: Na počiatku bol Sumer
Žáčková, Hana a kol.: Dysgrafia

..a veľa ďalších! Kompletný zoznam
noviniek nájdete na našej web stránke:
kniznicalevoca.sk

Nákup kníh z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia.

NOVÉ KNIHY NA MESIAC MAREC

nie služieb, primerané financovanie a uvedomiť si v spoločnosti dôležitosť existencie
knižnice v 21.storočí.
Takáto knižnica, aby ju verejnosť a čitatelia chceli navštevovať a pobudnúť v nej
si vyžaduje komfortný a reprezentatívny
priestor. To je tá najväčšia a najťažšia úloha
(výzva), ktorá je pred nami.
Knižnica Jána Henkela v Levoči, to sú najmä
jej používatelia na jednej strane a knihovníci a zamestnanci knižnice na strane druhej.
Starajú sa o zverený knižničný fond, rozši-
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Beseda so spisovateľom Petrom Opetom
11. marec, streda o 9.00 a 10.30 hod.
Autor uvádza, že inšpiráciou pre napísanie
knihy Život Adama - Zápisky z piatej triedy, bol jeho najstarší syn, z ktorého si myslel, že sa buď zblázni alebo o ňom napíše
knihu. Našťastie sa rozhodol pre tú druhú
možnosť a napísal aj ďalšie pokračovania.
Organizované podujatie pre školy (5.-7. ročník). Podujatie z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia.
Knižný klub KJH
12. marec, štvrtok o 17.00 hod.
Všetkých priateľov dobrej literatúry srdečne pozývame na stretnutie knižného klubu
pri knihe Hodiny od Michaela Cunninghama. Prečítanie knihy nepodmieňuje účasť.

Deň ľudovej rozprávky - Pocta Pavlovi
Dobšinskému
16. marec, pondelok o 10.00 hod.
Prezentácia tvorby a života najznámejšieho
zberateľa ľudovej slovesnosti spojená s čítaním rozprávok a kvízom pre 2.stupeň ZŠ.
Konverzácia v ruštine - По-русски
обо всём
16. marec, pondelok o 17.00 hod.
Oprášte svoje znalosti ruského jazyka
a príďte sa k nám do knižnice porozprávať
o všeličom možnom v ruštine. Na našom
marcovom stretnutí sa budeme rozprávať
o jedle. Tieto stretnutia nie sú kurzom RJ.
Kráľ čitateľov
19. marec, štvrtok o 14.30 hod.
V marci slávnostne vyhlásime a odmeníme našich najaktívnejších čitateľov z radov
detí, študentov i dospelých.
Let’s talk!
19. marec, štvrtok o 17.30 hod.
Chcete si zdokonaliť vaše “speaking skills”,
oprášiť znalosti angličtiny, či sa jednoducho
porozprávať o zaujímavých témach v cudzom jazyku? Pozývame vás na neformálne
stretnutia Let’s talk! k nám do knižnice. Na
marcovom stretnutí sa budeme rozprávať
o hudbe.
Klub šikovných rúk
24. marec, utorok od 14.00 hod.
Ak radi tvoríte a chceli by ste tvoriť v príjemnej atmosfére a spoločnosti, zapojte sa

14

do Klubu šikovných rúk, vezmite svoj kreatívny materiál a príďte tvoriť spolu s nami
a ďalšími šikovnými ľuďmi k nám do knižnice. Začiatočníkov radi zaučíme. Podujatie je
vhodné aj pre deti.
Noc s Andersenom
27. - 28. marec od 16.30 hod.
Aj tento rok sa naša knižnica zapojí do medzinárodného projektu Noc s Andersenom.
Pre vybraných najaktívnejších detských čitateľov sme pripravili nocovanie v knižnici
plné čítania, hier a súťaží.
Knižnica bude v piatok 27. marca pre našich
čitateľov otvorená len do 16.00 hod.
Utorkové popoludnia so spoločenskými hrami
každý utorok od 14.00 hod.
Aj počas školského roka sa budeme pravidelne stretávať pri spoločenských hrách.
Vezmite do knižnice kamarátov, spolužiakov alebo celú rodinku a zabavte sa pri
hrách ako Dixit, Dobble, Ubongo, Scrabble,
Timeline, Rozprávkari a veľa ďalších.
OZNAM
Z dôvodu výmeny interiérového
vybavenia bude knižnica niektoré dni
zatvorená. O prípadnom zatvorení vás
budeme vopred informovať na našej
webstránke.
Knižnica si vyhradzuje právo na zmeny v organizovaných podujatiach.
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Kultúra v Levoči sa bude tento rok
venovať aj ekológii
Program Mestského kultúrneho strediska mesta Levoča bude aj v roku 2020
plný zaujímavých podujatí. Pokračovať plánujú v organizovaní overenených
akcií, pripravených je niekoľko noviniek. Z minulého roka sa osvedčila napríklad
spolupráca na projekte Urban Belltower a po novom sa chce MSKS zamerať aj na
ekológiu. Viac porozprávala v rozhovore riaditeľka Zuzana Kamenická.
V akom duchu sa bude niesť kultúra v Levoči v tomto roku?
Na túto otázku je ťažké odpovedať v krátkosti a zhrnúť našu celoročnú snahu do
jednej vety, ale určite sa bude niesť v duchu v minulosti úspešných, ale tiež i úplne
nových projektov s dôrazom na rozvoj kreativity. Čo sa týka divadla, okrem hosťujúcich
divadiel sa obrovskému diváckemu záujmu
teší už 9. pokračovanie úspešného kabaretu našej Levočskej divadelnej spoločnosti
Džabi. I tento rok predstavíme v mestskej
galérii tvorbu významných slovenských
i zahraničných autorov, medzi ktorými nebudú chýbať ani naši rodáci. Novinkou sú
sprievodné aktivity počas trvania výstav,
akými sú autorské sprevádzania, rôzne diskusie, fóra, workshopy a pod. Veríme, že
i tento rok sa nám podarí udržať a rozvinúť
zameranie sa na mladú generáciu tvorcov,
či už v podobe spolupráce pri projekte Urban Belltower (výstava stret art umelcov
a sprievodné aktivity vo zvonici radnice),
alebo v novom projekte ŠE/TRIM, kde sa
zameriame na tvorbu z recyklovaných materiálov. Určite by sme chceli pokračovať
v kultúrnych piatkoch počas celého letného festivalu Dní Majstra Pavla. Tento rok
okrem koncertov našej skvelej dychovej
hudby kultúrne piatky obohatíme o nový
rozmer a nebudeme ich realizovať iba
v mestskom parku, ale i v átriu divadla a na
ďalších nových miestach. Súčasťou kultúrnych piatkov bude napr. i jazzový večer, no
i množstvo ďalších hudobných, tanečných,
či divadelných vystúpení. Ako obvykle festival vyvrcholí počas Tajomnej Levoče. Tým
sa však naša sezóna nekončí, milovníkov
klasickej hudby určite poteší, že i tento rok
pokračuje festival Levočské babie leto - naplánovaný na október. V novembri sa pre
veľký úspech opäť uskutoční festival dobovej hudby - Starodávna muzika, pripravujeme koncerty tradičných, ale i úplne nových
kapiel. Ako zvyčajne, i ostatné mesiace roka
naplníme bohatým kultúrnym programom
spojeným s tradíciami, sviatkami, či oslavami a spomienkami.
V tomto roku si Levoča pripomenie výročie spojené s narodením a návštevou
Levoče Jána Pavla II. Bude i MSKS participovať na podujatiach, ktoré sa pri tejto

príležitosti chystajú?
K pripomenutiu si tejto významnej udalosti
chceme určite prispieť i my. Pripravujeme
outdoorovú výstavu fotografií z návštevy
sv. otca v Levoči, ktorú budú mať možnosť
zhliadnuť obyvatelia i návštevníci mesta
počas celej letnej sezóny na našich verejných priestranstvách.
Na ktoré špecifické podujatia by ste Levočanov v tomto roku upozornili?
Na všetky. Každý má svoje priority na trávenie voľného času nastavené inak, preto mi
je ťažko upriamiť pozornosť len na niektoré,
alebo dokonca jediné podujatie. Sú podujatia masovejšieho charakteru, na ktoré sa
naše obecenstvo teší i rok vopred a potom
sú také, ktoré zaujmú len minoritnú časť
obyvateľstva, poskytujú však hlbší umelecký zážitok. Odporúčam zamerať sa predovšetkým na ne, nemať pred nimi žiaden
vnútorný rešpekt, pretože posúvajú zážitok z umenia na vyššiu úroveň a absolútne
nie sú určené iba pre úzky okruh obecenstva. To len my si staviame vlastné hranice
a múry, pritom máme kvalitné umenie na
dosah i v našom malom meste.
Ako bude priebežne vyzerať najväčšie
podujatie, ktoré pripravujete - Tajomná
Levoča 2020?
I tento rok leto vyvrcholí podujatím Tajomná Levoča v auguste 2020 - konkrétne 14.
- 15. augusta. Ako obyčajne, predchádzať
mu bude Medzinárodný festival vežovej
hudby a rezbársky plenér. Chceli by sme
zopakovať úspešný projekt zameraný na
našich najmenších, t. j. Tajomnú záhradu,
akúsi oddychovú zónu pre deti a najmä rodičov, ktorí mali možnosť poskytnúť množstvo zážitkov svojim ratolestiam v rámci
len im vymedzeného priestoru v parku
okolo Fontány dobročinnosti. Rozvíjame
spoluprácu s ďalšími subjektmi na území
mesta, vďaka ktorej by sme program festivalu chceli ešte viac obohatiť. Z headlinerov programu staršiu a strednú generáciu,
myslím, upúta výborná česká speváčka,
Lenka Filipová. Na mladšiu generáciu bude
zameraný program predovšetkým v sobotu
- koncerty odohrajú Billy Barman a Smola
a hrušky. Samozrejme, nie je možné v rámci tohto priestoru uviesť celú programovú
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štruktúru, ale návštevníci festivalu sa ju
včas dozvedia z plagátov, webového sídla
a našej FB stránky Kultúra v Levoči.
Pripravujete aj nejaké novinky?
Novinkou v našej programovej štruktúre
je projekt zameraný na rozvoj kreativity za
súčasného udržania ekologických princípov v procese tvorby. Už v týchto dňoch
spúšťame prípravnú fázu projektu, do ktorej sa zapoja lokálne subjekty (základné ale
i stredné, umelecky zamerané školy, spolky, jednotlivci), tiež i organizácie s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré sa zameriavajú na slow – fashion a recykláciu. Hlavnou
myšlienkou projektu je tvorba s využitím
recyklovaných materiálov a s dôrazom
na ekologické správanie sa nielen počas
trvania samotného projektu, ale s presahom do každodenného života občanov. Témou prvého ročníka je denim. I my, v rámci kultúry, chceme poukázať na to, že pri
tvorbe je možné držať sa, teda “trimac še”
zásad spojených s ochranou planéty. Projekt nesie názov ŠE/TRIM, z ktorého vyplýva
zameranie na šetrnosť k životnému prostrediu pri tvorbe, a tiež i na naše korene, je
slovnou hračkou spišského výrazu vyjadrujúceho potrebu sa niečoho pridržiavať – „še
trimac“ – v našom prípade ekologických
zásad. Počas trvania projektu budeme realizovať aktivity akými sú zbierka nepotrebného denimu, tvorivé dielne, tvorba plagátov,
bannerov a iných tlačovín z výlučne recyklovaných materiálov, súťaž o top recy produkt v oblasti módy, umenia i úžitkových
predmetov. Ak o projekt verejnosť prejaví
záujem, výsledkom by mal byť celodenný
program plný prednášok a diskusií na tému
recyklácie v kreatívnej tvorbe i bežnom živote. Nasledovať bude galavečer 25. 6. 2020
s módnou prehliadkou, výstavou a koncertom kapely Akustika, ktorá sa netají silným
ekologickým odkazom v textoch svojich
piesní. Projekt podporil Fond na podporu
umenia a svoju účasť ako garanta, porotcu a poradcu prisľúbila úspešná slovenská
módna návrhárka Ida Sándor, ktorá sa pýši
ocenením dizajnérky roka.
Zhovárala sa Vladimíra Novotná Čajová

KULTÚRA

JAKUB MILČÁK

Z ÁT V O R K Y

Vernisáž výstavy
28. marca 2020 o 18.00 hodine
Výstava trvá do 21. 04. 2020
Výstava potvrdzuje dlhý a dôverný vzťah
autora k papieru, k jeho ľahkosti, krehkosti, odovzdanosti, možnosti v okamihu
vzbĺknuť a zaniknúť. Jeho veľkoformátové maľby (najmä 274 x 183 cm i väčšie) sa
vynárajú z roztáčajúcich sa rozmerných
zvitkov ako kódovaná správa, ktorá trvá
v čase aj dlho potom, čo sa zvitky opäť zavinú. Pracovné zaujatie v rozpätí niekoľkých
rokov sa prirodzene premietlo do rôznych
výrazových polôh – od ľahšie vedenej kresebnosti a grafickosti k hustejším biomorfným textúram, od ťahového nanášania
farby k pigmentovaniu, od eruptívnych
roztvárajúcich pasáží k zónam kontemplatívnej miniatúrnej maľby, od hladenia papiera k jeho perforácii..., aby sa to všetko
z času načas dobre pomiešalo a ponúklo
prekvapujúco nové rozostavenia podobné
tým za sklíčkom detského kaleidoskopu.

MAŤKO je tu späť...
Nenašiel by sa na celom svete taký veľký
kus zeme, ako je SLOVENSKO, kde by sa
vystriedalo toľko krás. Takéto vyznanie
našej krajine vyslovil spisovateľ a správca Matice slovenskej Jozef Cíger Hronský. Po ňom pred 27. rokmi lekár Svetozár Hikkel pomenoval súťaž v prednese
slovenských povestí ŠALIANSKY MAŤKO.
Uvedeným citátom otvorila 27. ročník
okresného kola súťaže v Levoči predsedníčka MO MS Anna Petreková. Každoročne MO MS v Levoči túto súťaž pripravuje
v spolupráci s MsÚ – odborom školstva
a kultúry. V tomto roku sa okresné kolo
konalo 22. januára 2020 v priestoroch
cirkevného gymnázia sv. Františka Assiského v Levoči. Súťaže sa zúčastnilo 20
žiakov súťažiacich v 3 kategóriách.
1. kategória výsledky:
1. miesto: Michal Orlovský, ZŠ, Palešovo námestie 9, Spišské Podhradie
2. miesto: Daniel Gustav Babej, ZŠ
Námestie Š. Kluberta 10, Levoča
3. miesto: Sára Angelika Šargová, ZŠ
Francisiho 11, Levoča
2. kategória výsledky:
1. miesto: Dávid Butvin, ZŠ s MŠ Ko-

menského 2, Spišský Hrhov
2. miesto: Zoja Glevická, ZŠ Školská 3,
Spišské Podhradie
3. miesto: Nina Vlkolinská, ZŠ Palešovo
námestie 9, Spišské Podhradie
3. miesto: Yasmin Eva Gilbertson, ZŠ
Námestie Š. Kluberta 10, Levoča
3. kategória výsledky:
1. miesto: Martina Strážiková, Gymnázium J.F.Rimavského 37, Levoča
2. miesto: Nina Galajdová, Súkromná
základná škola, Kláštorská 37, Levoča
3. miesto: Tomáš Ogurčák, ZŠ G. Haina
37, Levoča
3. miesto: Alžbeta Iľašová, ZŠ Školská 3,
Spišské Podhradie
Porota v zložení:
Mgr. Mária Muranská, PaedDr. Mária
Pavlisová a Mgr. Alena Hrušovská.
V závere súťaže zablahoželali k výborným recitačným výkonom, ktorými vyčarovali umeleckú atmosféru
predsedníčka MO MS Anna Petreková
a predsedníčka poroty Mária Muranská
a zaželali veľa úspechov v krajskom kole.
Anna Petreková, MO MS Levoča
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POZVÁNKA
OZ Spoločnosť na pomoc osobám
s autizmom v Levoči Vás srdečne pozýva do kina na film Výnimoční od
autorov filmu Nedotknuteľní (2011)
a Pokiaľ nás svadba nerozdelí (2017),
ktorý je zatiaľ ich najosobnejším filmom plným nádeje a nečakaného
humoru.
1. apríl, streda o 18.00 hod.
Po skončení predstavenia Vás pozývame pred levočskú radnicu, kde už
tradične v rámci celosvetovej kampane „Rozsvieťme to na modro“ rozsvietime balkón radnice.
Podujatie sa koná pri príležitosti 2.
apríla – svetového dňa povedomia
o autizme.
Za OZ SPOSA – L Jana Dolanská

SPOLOČNOSŤ

PODMIENKY SÚŤAŽE
,,ŽENA ROKA 2019“ a ,,MUŽ ROKA 2019“
,,Žena roka 2019“ a ,,Muž roka 2019“ sú okresnou, krajskou
súťažou, ktorú organizuje Okresná organizácia Únie žien Slovenska. Touto súťažou chceme prejaviť úctu a lásku k ženám i mužom.
Hlavným cieľom je zaktivizovať občanov okresu Levoča pri hľadaní
nevšedných, zaujímavých, pracovitých aj jedinečných osobností
s charakterovými vlastnosťami a významnými skutkami, ktorí si tento
titul zaslúžia.
–
–
–
–

Podmienky súťaže:
záchrana života, viacnásobná darkyňa života
(platí len pre ženy),
výrazné pracovné úspechy v dobrovoľníctve,
úspechy v politickom a spoločenskom dianí
prospešné pre spoločnosť,
žena - matka starajúca sa o zdratovne postihnuté
dieťa alebo rodinného príslušníka

Termín uzávierky súťaže je 05.04.2020, jednotlivé nominácie určí
komisia podľa prihlásených návrhov. Vyhodnotenie súťaže bude
zverejnené na plagátoch a internetovej stránke mesta s uvedením
miesta a termínu slávnostného odovzdávania cien výhercom, ktorí
budú osobne kontaktovaní a informovaní predsedníčkou OOUŽS
v Levoči. Predpokladný termín - deň matiek.

Prekonaj sám seba,
neváhaj poskytnúť prvú pomoc
Nikto z ľudí nevie, kedy sa ocitne v situácii, keď bude musieť
poskytnúť prvú pomoc príbuznému, kamarátovi, neznámemu
človeku na ulici alebo sám bude v núdzi pri život zachraňujúcej situácii. Z uvedeného dôvodu sa vedenie Strednej odbornej školy služieb Majstra Pavla v Levoči rozhodlo, aby jeden
vyučovací deň v roku bol venovaný problematike poskytovania prvej pomoci v spolupráci so Strednou zdravotníckou školou Štefana Kluberta v Levoči.
Dňa 17.2.2020 mladí zdravotníci zavítali do SOŠ služieb Majstra
Pavla vyzbrojení okrem vedomostí aj názornými pomôckami.
Na šiestich stanovištiach predviedli rôzne odborné výkony –
inštruktáž a nácvik prvej pomoci pri zlomeninách, popáleninách, krvácaní a kardiopulmonálnej resuscitácii (KPR). Žiakov
našej školy oboznámili aj s pravidlami správneho držania tela,
žiaci mali možnosť nacvičiť si správny sed a stoj, overiť svoj
zdravotný stav– nechať si zmerať krvný tlak, hladinu cukru
v krvi, či nechať si zistiť svoju krvnú skupinu.Takto strávený deň
bol obohacujúci a hlavne poučný.

Návrhy prijímame v Klientskom centre Mestského úradu
v Levoči, v zalepenej obálke s označením ,,Žena roka 2019“
a ,,Muž roka 2019“.

Ďakujeme Strednej zdravotníckej škole Štefana Kluberta v Levoči, žiakom za inštruktáž a predvedenie jednotlivých činností,
vedeniu školy a pedagógom za spoluprácu.

K jednotlivým návrhom je potrebné doložiť stručný životopis navrhovaného.
Gabriela Vinárová, predsedníčka OO ÚŽS v Levoči

SOŠ služieb Majstra Pavla v Levoči

Navrhovaná žena roka
2019:
Navrhovaný muž roka
2019:

Dôvod návrhu:

NAVRHOVATEĽ
Občan:
Inštitúcia:
Adresa nominovaného:
Kontakt na nominovaného (telefón):
Kontakt navrhovateľa
(telefón):
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ŠKOLSTVO
Základná škola,
Námestie Štefana
Kluberta 10, 054 01 Levoča
oznamuje, že
zápis do 1. ročníka
bude od 01. 04. 2020 do 06.
04. 2020 v budove školy.
Zápis prebieha:
- 01. 04. 2020 - 06. 04. 2020 denne
v čase od 13,00 do 17,00 hod.
- 07. 04. 2020 – 30. 04. 2020 po telefonickom alebo osobnom dohovore s riaditeľstvom školy.
Prečo si vybrať našu školu:
Ponúkame všetko pod jednou strechou:

- kvalifikovaných pedagogických zamestnancov
- rôzne záujmové útvary: Tanečný s prvkami modernej gymnastiky, Výtvarná tvorivosť, Športové
a pohybové hry, Florbal, Život v lese, Malý kuchárik, Hravá angličtina, Potulky Levočou
- výhodnú polohu školy blízko centra mesta
- rozšírené vyučovanie o poznávanie histórie
a kultúry nášho mesta a okolia
- zrekonštruované priestory školy, telocvičňa
a multifunkčné ihrisko
- školskú jedáleň
- vyučovanie anglického jazyka od prvého ročníka
- inovatívne formy vyučovania
- multimediálne učebne
- rannú a popoludňajšiu činnosť školského klubu
detí
- organizovanie školy v prírode, lyžiarskych a plaveckých výcvikov
- organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí pre deti a rodinných príslušníkov počas
roka
- návštevy kultúrnych, športových a vzdelávacích
podujatí, divadelné predstavenia, koncerty, tvorivé dielne

Prosíme rodičov, aby na zápis priniesli rodný
list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného
zástupcu.
Kontakt:
053/4512298, 0911219148, 091389148,
klubert@stonline.sk

POZÝVAME VÁS NA
TÝŽDEŇ OTVORENEJ ŠKOLY,
ktorý sa uskutoční od 16.3.2020
do 20.3.2020 v budove školy.
Ponúkame:
- účasť na vyučovacom procese v ľubovoľnej
triede na predmete podľa vlastného výberu
- prehliadku priestorov a materiálno technického vybavenia školy
Záujem o návštevu si môžete dohodnúť na
tel. č. 0911 389 148

Tešíme sa na Vašu účasť.
Mgr. Jana Milčáková,
riaditeľka školy

Základná škola,
Francisciho 11,
05 401 Levoča
Milí rodičia budúcich prvákov!

Srdečne Vás pozývame na tradičný DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ,
ktorý sa uskutoční 12.03.2020
(štvrtok) a 13.03.2020 (piatok)
počas 1. a 2. vyučovacej hodiny
(od 8:00 h do 9:40 h).
Počas dňa otvorených dverí budete mať možnosť pozrieť si našu školu a jej moderné vybavenie, zúčastniť sa vyučovacieho procesu
v ktorejkoľvek triede a porozprávať sa s našimi pani učiteľkami. Radi Vám odpovieme na
otázky a oboznámime Vás s projektmi našej
školy: MATEMATICKÉ HRY NA ŠACHOVNICI,
BUBO, MOJA PRVÁ ŠKOLA, ZDRAVÁ ŚKOLA,
FENOMÉNY SVETA, DUÁLNE VZDELÁVANIE,
PESTRÁ STRAVA BEZ ZBYTOČNEJ CHÉMIE, NP
POMÁHAJÚCE PROFESIE V EDUKÁCII DETÍ A
ŽIAKOV, ZLEPŠENIE KĽÚČOVÝCH KOMPETENCIÍ ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY ( ODBORNÉ
UČEBNE - FYZIKY, CHÉMIE, BIOLÓGIE, TECH.
VÝCHOVY a iné.
Vaše deti sa môžu stať členmi detského folklórneho súboru VENČEK, ktorý má dvadsaťročnú tradíciu a pracuje pod vedením kvalifikovaných pedagógov, môžu využiť krúžkovú
činnosť podľa ich záujmu, či byť súčasťou
detskej organizácie FÉNIX.
Ďalej ponúkame :
• vyučovanie cudzích jazykov od 1. ročníka,
• posilnenie anglického jazyka, matematiky
a slovenského jazyka • od 1. ročníka pohybovú prípravu v záujmovom krúžku • vyučovanie informatiky od 2.ročníka • kvalitné
a zážitkové vyučovanie pod vedením kvalifikovaných pedagógov • odbornú pomoc
špeciálneho pedagóga pre deti s poruchami
učenia • interaktívnu techniku v každej triede
1.stupňa • organizovanie školy v prírode, korčuľovania, plaveckého a lyžiarskeho výcviku •
prípravu talentovaných detí na rôzne súťaže
a olympiády • rozmanitú a pútavú činnosť
v ŠKD pre žiakov 1. – 4. ročníka.
ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA NA ŠKOLSKÝ
ROK 2020/2021 sa uskutoční v termíne
od 01.04.2020 (streda) do 03.04.2020 (piatok), 06.04.2020 (pondelok) do 07.04.2020
(utorok) v čase od 13:00h do 16:30h v budove školy.
K zápisu je potrebné prísť s dieťaťom a priniesť si:
• rodný list a preukaz poistenca dieťaťa
• občiansky preukaz zákonného zástupcu.
Kontakt: 053/4512515, 0910 867 463,
franc@stonline.sk

Mgr. Viera Adamkovičová,
riaditeľka školy
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Základná škola,
Gašpara Haina 37, Levoča
pozýva na
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
(štvrtok) 26.3.2020
od 14:00 – 16:00 hodiny
v budove I. stupňa ZŠ
NAŠE NAJ:
moderne vybavené triedy, vzdelávacie exkurzie, cudzie jazyky, zdravá
a zelená škola, tvorivé aktivity, podpora
matematiky, škola v peknom prostredí,
školský klub detí
NAŠE TRADÍCIE:
týždeň zdravia, kurzy (plavecký a lyžiarsky), školské akadémie, školský karneval, deň otvorených dverí, škola v prírode, humanitárne zbierky, spolupráca
žiak-učiteľ-rodič
KRÚŽKY:
športové, jazykové, umelecké, environmentálne, fotografické, turistické, prírodovedné, kreatívne

Zápis do prvého ročníka
od 1.4.2020 (streda)
do 3.4.2020 (piatok)
14: 00 – 17:00 hod.
v budove I. stupňa ZŠ
Milí rodičia, so sebou si prineste občiansky preukaz, rodný list budúceho prváka, 10 eur na zošity k šlabikáru a sadu
zošitov do 1. ročníka.
Od 6.4.2020 ( pondelok ) je možné
kontaktovať vedenie školy a vykonať
zápis v dohodnutom termíne.

Kontakt:
Web školy:
www.zsghaina.edupage.com
Tel. : 053/451 25 70
Email : zsghle@zsghle.sk
Tešíme sa na Vás!

ŠKOLSTVO, PLATENÁ INZERCIA, POZVÁNKA
Spojená škola Jána Vojtaššáka
internátna
Kláštorská 24/a
054 01 Levoča
Hľadáte vhodnú základnú školu či materskú
školu pre svoju dcéru alebo syna so zdravotným znevýhodnením?
Venujeme sa deťom a žiakom s narušenou
komunikačnou schopnosťou, sluchovým
postihnutím, telesným postihnutím, mentálnym postihnutím, autizmom.

Srdečne Vás pozývame na
Zápis do školy pre školský rok
2020/2021
7. apríla 2020 (utorok)
od 8:30 hod. do 15:30 hod.
Máte možnosť oboznámiť sa s priestormi
školy, osobne sa stretnúť s pedagógmi, vedením školy, žiakmi, porozprávať sa s nimi.
Veľmi radi Vám odpovedia na Vaše otázky.
Súčasťou spojenej školy je:
školský internát, školský klub detí, Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Výdajná školská jedáleň.
Spojená škola má bezbariérový prístup
(plošina, výťah).
Všetky učebne predmetov sú moderne zariadené, vybavené špeciálnymi pomôckami, v triedach máme interaktívne tabule,
počítače, tablety.
Výučba prebieha v triedach a špeciálnych
učebniach:
• Logopedická a relaxačná miestnosť
• Dielne na prácu s drevom a kovom
• Rytmicko-pohybová miestnosť
• Multisenzorická miestnosť
• Učebňa výtvarnej výchovy a keramiky
• Aula
Zápisu sa zúčastní zákonný zástupca spolu
s dieťaťom.
Je potrebné priniesť so sebou rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonného zástupcu.
Tešíme sa na Vás
Kontakt:
+421 53 451 2334, +421 911 890 075
www.ssjvile.edupage.org

Riaditeľka Strednej odbornej školy služieb Majstra Pavla,
Kukučínova 9, Levoča
prijme do pracovného pomeru
v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ odborných zamestnancov:
•
školského psychológa
pracovný pomer na dobu určitú od 01.04.2020 najdlhšie do 31.08.2022, polovičný pracovný úväzok
•
sociálneho pedagóga
pracovný pomer na dobu určitú od 01.04.2020 najdlhšie do 31.08.2022, plný pracovný úväzok
Požadovaná kvalifikácia v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných
predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov:
- v kategórii školský psychológ sú uvedené v prílohe č. 10 vyhlášky,
- v kategórii sociálny pedagóg sú uvedené v prílohe č. 15 vyhlášky.
Požadované doklady:
•
žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým
kontaktom,
•
profesijný životopis,
•
doklady o vzdelaní, príp. praxi,
•
súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov na účely výberového
konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
•
pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení
s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Termín podania žiadosti s potrebnými dokladmi s označení „Výberové konanie OZ“ zasielajte na adresu školy alebo osobne doručte na adresu školy do
20.03.2020.

Súkromná základná škola, Kláštorská 37, Levoča
pozýva budúcich prváčikov a rodičov na

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Kedy ? 25. marca 2020 od 8,00 do 9,45 hod.
Kde ? v budove Gymnázia J. F. Rimavského, Kláštorská 37, Levoča,
na 3. poschodí.
Začiatok vyučovacích hodín:
1. vyuč. hod.: 8,05 – 8,50 2. vyuč. hod.: 9,00 – 9,45
Zároveň oznamujeme, že
zápis do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021
sa uskutoční v dňoch 1. a 2. apríla 2020
v čase od 14,00 do 16,30 hod.
v priestoroch Súkromnej ZŠ , Kláštorská 37, Levoča
3. poschodie učebňa 1. A a 2. A triedy.
Na zápis je potrebné :
•
Prísť s dieťaťom
•
Priniesť: rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonného
zástupcu
•
Jednorazový poplatok 20,- €
PedDr. Marta Bajtošová, riaditeľka školy

P O Z VÁ N K A :
Podporné pohrebné združenie na Slovensku - odbočka 126 v Levoči
Vás pozýva na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa
29.3.2020 o 14:00 hod. v Kongresovej sále
Mestského divadla - Nám. Majstra Pavla 54 v Levoči.
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CIRKVI, SPOMIENKY A POĎAKOVANIA

Spomienky

RÍMSKOKATOLICKÁ CIRKEV
1. marec – PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA.
Pobožnosť Krížovej cesty v Bazilike sv.
Jakuba o 17.00 hodine, ktorá začne pôstnou kázňou.
V dnešnú Prvú pôstnu nedeľu je jarná
zbierka na charitu.
4., 6. a 7. marec – JARNÉ KANTROVÉ
DNI.
V stredu, piatok a v sobotu a úmysel týchto dni: príprava na pokánie a na sviatosť
zmierenia.
V piatok pobožnosť Krížovej cesty v Bazilike sv. Jakuba o 17.30 hodine za účasti
detí.
6. marec – PRVÝ PIATOK V MESIACI
MARCI.
(Dnes nie je dovolená votívna sv. omša
o Božskom Srdci).
Sv. spoveď pred prvým piatkom počas
ranných i večerných sv. omší a okrem
toho vo štvrtok a piatok od 17.00 hodiny.
Chorých a starých z príležitosti prvého
piatku navštívime v piatok od 8.00 hodiny dopoludnia.
7. marec – FATIMSKÁ SOBOTA.
Fatimská sobota v Bazilike sv. Jakuba
v Levoči so začiatkom o 9.30 hodine.
(Dnes nie je dovolená votívna sv. omša).
8. marec – DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA.
Pobožnosť Krížovej cesty v Bazilike sv.
Jakuba o 17.00 hodine, ktorá začne pôstnou kázňou.
15. marec – TRETIA PÔSTNA NEDEĽA.
Pobožnosť Krížovej cesty v Bazilike sv.
Jakuba o 17.00 hodine, ktorá začne pôstnou kázňou.
19. marec – SV. JOZEFA, ŽENÍCHA
PANNY MÁRIE, SLÁVNOSŤ.
Sv. omše o 6.00, 8.00 a 18.00 hodine v Bazilike sv. Jakuba.
V Závade o 17.00 a v Levočskej Doline
o 18.00 hodine.
22. marec – ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA
(NEDEĽA RADOSTI).
Pobožnosť Krížovej cesty v Bazilike sv.
Jakuba o 17.00 hodine, ktorá začne pôstnou kázňou.
25. marec – ZVESTOVANIE PÁNA,
SLÁVNOSŤ.
Sv. omše o 6.00, 8.00 a 18.00 hodine v Bazilike sv. Jakuba.
V Závade o 17.00 a v Levočskej Doline
o 18.00 hodine.
O 17.00 hodine spoločná modlitba sv.
ruženca v Bazilike sv. Jakuba a po nej sv.
omša za všetkých ruženčiarov.
29. marec – ZMENA ČASU.
V noci z 28. na 29. marca sa mení zimný
čas na čas letný.
O 02.00 hodine stredoeurópskeho času
posúvame hodiny na 03.00 hodinu letného času.
29. marec – PIATA PÔSTNA NEDEĽA.
Pobožnosť Krížovej cesty v Bazilike sv.
Jakuba o 17.00 hodine, ktorá začne pôstnou kázňou.

a poďakovania

„Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa,
bude žiť, aj keď umrie.“
(Jn 11,25)

Ľubomíra Oravcová
Dňa 4. marca 2020 uplynú 2 roky, čo nás navždy opustila manželka, mamka, sestra a babka
Ľubomíra ORAVCOVÁ. Týmto chceme úprimne poďakovať za starostlivosť rehoľným sestrám
Timei a Rafaele.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manžel Bartolomej,
vnučky Zuzana a Iveta, vnuk Róbert a ostatná smútiaca rodina.
„Utíchlo srdce, utíchol hlas, mal si rád život a všetkých nás. Odišiel
si navždy, túžil si žiť, ale osud to tak zariadil, že musel si nás navždy opustiť. Hoci si odišiel a niet ťa medzi nami, v našich srdciach
zostaneš stále s nami.“

František Pitorák
Dňa 29. marca si pripomenieme prvé smutné výročie odvtedy, ako nás navždy opustil drahý
manžel, otec, starý otec, zať, brat, švagor a krstný otec František Pitorák.
S úctou a láskou spomína smútiaca rodina.

„Zhasli oči, ktoré nám boli také drahé, dotĺklo zlaté srdce, ktoré sme
mali tak radi, stuhli ruky, ktoré pre nás pilne pracovali .“

Michal Zombek
Dňa 20. marca 2020 uplynie 30 rokov čo nás navždy opustil náš otec Michal Zombek.
Všetko krásne, čo si nám dal v našich srdciach ostalo ako najvzácnejšia spomienka na teba.
S láskou, vďakou a úctou v srdciach spomínajú deti s rodinami.

„Odišiel tíško ako odchádza deň, v našich srdciach zostáva
spomienka len. Nech s nami spomína každý, kto ho mal rád. “

Karol Lörinc
Dňa 10. 03. 2020 si pripomenieme 1. výročie, čo nás navždy opustil môj milovaný manžel. Tí,
ktorí ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
S láskou a vďakou v srdci spomína manželka Katarína, deti Karol, Martina a Katarína
s rodinami, vnúčatá, svokra, švagriná, súrodenci s rodinami a ostatná rodina.
„Jedna hodina raz príde:
Kde bolo slnko – nie je nič, kde človek blízky - nie je nič, načiahneš
ruku – nie je nič.
A ešte dlho žije v nás.“
(Ján Kostra)

plk. v.v. Ing. Peter Vinár
Dňa 14. februára 2020 si pripomíname smutné 1. výročie smrti nášho drahého manžela, milovaného otca, dedka a krstného otca plk. v.v. Ing. Petra Vinára.
S láskou, úctou, vďakou spomínajú manželka Gabriela, dcéry Gabriela a Miriam,
vnučky Karin, Diana, vnuci Peter a Matúš , Ľudka s rodinou a ostatná smútiaca rodina.
Vy, ktorí ste ho poznali, venujte mu prosím tichú spomienku a modlitbu.
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SPOMIENKY A POĎAKOVANIA, CIRKVI
GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

Mária Bartková
Dňa 24. februára 2020 sme si pripomenuli rok od úmrtia našej milovanej sestry Márie Bartkovej. Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu
s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú súrodenci s rodinami a švagriná Mária.

„Jak tíško žila, tak tíško odišla – skromná vo svojom živote, veľká
vo svojej láske a dobrote.“

Veronika Motyková
Touto cestou vyjadrujeme úprimné poďakovanie príbuzným, rehoľným sestrám, susedom,
priateľom, známym a všetkým, ktorí sa 14. 2. 2020 prišli rozlúčiť s mojou manželkou, našou
drahou mamou a babkou Veronikou Motykovou (rod. Kačengovou).
Naša osobitná úprimná vďaka patrí vsdp. emeritnému biskupovi Andrejovi Imrichovi, vsdp.
Mons. Prof. Františkovi Dlugošovi a všetkým zúčastneným kňazom za odslúženie zádušnej bohoslužby a pohrebných obradov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina.

Darina Gálová
Dňa 27. februára sme si pripomenuli 8. výročie úmrtia našej milovanej
mamičky Dariny Gálovej.
Za lásku a starostlivosť ďakujú manžel Ondrej,
dcéry Andrejka s rodinou, Dadka a Ivanka.

Bohoslužobný program na mesiac
marec 2020.
Liturgické slávenia v týždni:
Pondelok, Streda, Štvrtok, Piatok – 17:30
Utorok, Sobota – 07:30
Liturgické slávenia v nedeľu – 09:30
Sviatky v mesiaci marec:
7.3. – sobota – druhá zádušná sobota
14.3. – sobota – tretia zádušná sobota
21.03. – sobota – štvrtá zádušná sobota
25.03. – streda – Zvestovanie Presvätej
Bohorodičke
Pondelok, utorok a štvrtok počas Veľkého svätého pôstu sú dni plne aliturgické
(výnimkou sú sviatky). V týchto dňoch
budeme sláviť pôstne večierne, a iné
pôstne modlitby.
Každú stredu a piatok počas veľkého
pôstu sa slávi pôstna liturgia Vopred
Posvätených Darov.
Každú nedeľu počas veľkého pôstu sa
slávi liturgia sv. Bazila Veľkého.
Pozývame k sviatosti zmierenia v ktorýkoľvek deň pred, alebo po sv. liturgii.
Akékoľvek zmeny času slúženia liturgických slávení budú oznámené pri nedeľných oznamoch.

„Neplačte nado mnou, len tichý sen mi prajte,
len spomienku si na mňa v srdci uchovajte.“

Gréckokatolícky farský úrad, Potočná 6,
054 01 Levoča, tel.: 053 – 451 34 36

Miroslav Medery
Dňa 30. januára 2020 sme sa navždy rozlúčili s naším drahým bratom, švagrom, ujom a príbuzným Miroslavom Mederym.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku a modlitbu.
Smútiaca rodina.
„Odišiel si tíško a bez rozlúčky, čo nikto nečakal. Nám zostali v srdci
pekné spomienky, bolesť a žiaľ.“

Marián Labuda
Dňa 14.03.2020 uplynie 2. výročie od smrti nášho otca, dedka, krstného otca a príbuzného.
S láskou a úctou spomína syn Maroš, dcéra Eva, vnúčatá Mirko,
Ivanka a krstné deti.

Peter Suchý
Dňa 20.02.2020 nás navždy opustil môj milovaný manžel, náš ocko
a dedko Peter Suchý.
Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom, priateľom a známym za účasť na poslednej rozlúčke
a tiež aj za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Osobitné poďakovanie a veľká vďaka patrí duchovnému otcovi Rastislavovi Višnovskému a duchovnému otcovi Martinovi Tkačinovi za dôstojnú rozlúčku a pohrebné obrady. Zároveň ďakujeme všetkým lekárom a sestrám oddelenia ARO v Levoči za starostlivosť.
Manželka Alžbeta, dcéry Erika, Dana, Betka s rodinami.
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EVANJELICKÁ CIRKEV
AUGSBURSKÉHO VYZNANIA
Biblické slovo na mesiac február:
„Dokonale ma obmy z mojej viny, očisť ma
od môjho hriechu!“ Žalm 51,4
Služby Božie sa konajú v zimnom období v modlitebni o 8.30 hod. (ul. Vysoká 1)
1.3.
8.3.
15.3.
22.3.
29.3.

1. pôstna nedeľa
2. pôstna nedeľa
3. pôstna nedeľa
4. pôstna nedeľa
5. pôstna nedeľa Na bohoslužbách sa používajú Pašie.

Po prvej pôstnej nedeli budú večierne
vždy v utorok v modlitebni o 17.00 hod.
Pastorálne návštevy a Večera Pánova
v domácnosti: na požiadanie tel.:
0917 771 758 alebo 0918 828 399
administrátor zboru Mgr. Jaroslav Matys
mailom na: faralevoca@gmail.com

CIRKVI, SPOMIENKY A POĎAKOVANIA
OSPRAVEDLNENIE

PRAVOSLÁVNA CIRKEV
V LEVOČI
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
Sobota:
Nedeľa:

08:00
16:00
08:00
16:00
08:00
08:30
10:00
14:00

Vo februárovom vydaní LIMKY sme nedopatrením uverejnili v časti
„Spomienky a poďakovania“ meno pána Bartolomeja Oravca
namiesto zosnulého pána Ladislava Kyselu.
Za chybu sa ospravedlňujeme.

sv. liturgia
moleben
sv. liturgia
moleben
sv.liturgia
utreňa
sv. liturgia
večerňa

„Čas neúprosne beží a nevráti čo vzal,
len láska, úcta a spomienky ostávajú.“

Ladislav Kysela

2. 3.
Začiatok Veľkého pôstu
25. 3. Zvestovanie Presv. Bohorodičke
8:00 sv. liturgia

Dňa 21. februára 2020 sme si pripomenuli 26. výročie odchodu otca a dedka Ladislava Kyselu.
S láskou a úctou spomínajú zať Bartolomej, vnučky Zuzana a Iveta,
vnuk Róbert a ostatná smútiaca rodina.

Slovíčko od minoritov
Pôst – príležitosť k vzrastu vnútornej slobody
Drahí Levočania,
celý tohoročný marec spadá do obdobia pôstu. Na prvý pohľad sa môže
zdať, že je to nepríjemné obdobie, poznačené odriekaním si príjemných vecí.
V skutočnosti pôst má byť predovšetkým prejavom lásky - obmedzovaním
sa, premáhaním sa z lásky k milovanej
osobe. To by malo viesť k prehĺbeniu
nášho vzťahu ak k vzrastu vnútornej
slobody a teda aj pohody.
Aj Pán Ježiš sa postil 40 dní, pričom čelil
pokušeniam zlého. Bol rozhodný a rázny. Na pokušenia odpovedal slovami
Svätého písma. Je to dobrý príklad pre
nás, aby sme tiež v pokušeniach boli
rázni a dokázali správne použiť biblické
výroky. V prebiehajúcom Roku Božieho
slova výraznejšie vnímame potrebu
lepšie poznať a správne používať Písmo.
Veľmi užitočnými môžu byť v tomto
pobožnosti krížovej cesty. Rozjímanie
nad utrpením nášho Pána nás vedie
k tomu, aby sme ho napodobňovali
v tichom a vytrvalom nesení vlastných
krížov. Osobitne by som Vám chcel odporučiť nočnú krížovú cestu pre mužov
(6. marca). Mala by viesť Levočskými
vrchmi so zavŕšením na Mariánskej
hore. Mala by trvať od 20.00 do približne 3.00 hodiny. Je príležitosťou lepšie
poznať obmedzenosť svojich síl, viac si
uvedomiť veľkosť obety nášho Pána –
viac precítiť dobrotu jeho Srdca (jedná
sa o prvý piatok). Je to noc blízka splnu
mesiaca, preto by pri jasnej oblohe nemali byť potrebné baterky. Kráčanie pri

mesačnom svite v úplnom tichu, počúvajúc jedine rozjímania krížovej cesty
by účastníkom malo pomôcť hlbšie porozumieť význam veľkonočného rána
a schopnosť Božieho slova rozjasňovať
naše temnoty. Možno zažijeme aj to čo
žalmista vyjadril slovami: „Stúpajú a síl
im stále pribúda“ (Ž 84, 8a) – tento žalm
spievali pútnici do Jeruzalema, ktorí na
posledných 30 km prekonávali viac ako
tisícmetrové prevýšenie. (Je to téma
marcového stretnutia spoločenstva Pavol).
Veľmi dôležitým marcovým dátumom
je 25.3. – slávnosť Zvestovania Pána
– zároveň je to Deň počatého dieťaťa. U nás bude v tento deň možnosť
prijatia deklarácie duchovnej adopcie
nenarodeného dieťaťa. Táto adopcia
znamená záväzok 9 mesiacov sa denne
modliť desiatok ruženca a modlitbičku
za nenarodené deti. Je dobré každý
deň pridať aj nejaký skutok umŕtvenia
– takto duchovne prispieť k záchrane
dieťaťa, ktorému hrozí smrť ešte v lone
matky. Je dobré nosiť aspoň v týždni
od 22. do 29. marca bielu stužku a tak
prejaviť solidaritu s tými najbezbrannejšími z nás, ktorí sú v smrteľnom
nebezpečenstve. Môžeme tak prispieť
k víťazstvu kultúry života nad kultúrou
smrti v našej vlasti.
Prajem sebe aj Vám, aby nám pôstne
aktivity pomohli k vzrastu vnútornej
slobody a väčšej otvorenosti na Božie
slovo.
Brat Martin Mária Kollár, OFMConv.
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V marci Vám okrem pravidelného
programu ponúkame:
6. mar. – nočná krížová cesta pre
mužov – začiatok o 20.00 v Kostole
Ducha Svätého. Dĺžka cca 20 km (Levočskými vrchmi), predpokladané
ukončenie o 3.00 hod.
13. mar. – o 19.00 spoločenstvo
Pavol pozýva na stretnutie do gréckokatolíckeho chrámu Ochrany Presvätej Bohorodičky. Hosťom bude
redemptorista, o. Milan Zaleha. Hovoriť bude na tému: „Stúpajú a síl im
stále pribúda“ (Ž 84, 8a).
14. mar. – po sv. omši (so začiatkom
o 7.50) stretnutie Rytierov Nepoškvrnenej ako aj iných ctiteľov Panny Márie.
19. mar. – Diecézna škola viery.
O 15.50 svätá omša, po nej prednáška a diskusia o ochrane majetku.
25. mar. – slávnosť Zvestovania Pána
– zároveň je to Deň počatého dieťaťa –
v rámci svätých omší o 7.00, 15.00
a 15.50 bude možnosť prijatia deklarácie duchovnej adopcie nenarodeného dieťaťa (na 9 mesiacov).
Krížové cesty v marci v kostole Ducha Svätého: v piatky (vedú členovia
spoločenstiev), v nedele (vedú bratia minoriti) vždy o 15.00 hodine.

SPOMIENKY A POĎAKOVANIA, SPOLOČNOSŤ
V našom kostole

„Odišiel si, drahý, bez slovka rozlúčenia,
tak náhle, že ťažko sa tomu verí...“

Stáročia na nás dýchajú.
Dívajú sa a vzdychajú
za slávou, ktorá zašla.

Milan Stanko
Dňa 02.02.2020 nás vo veku 73 rokov navždy opustil náš predrahý manžel, otec, dedko Milan
Stanko. Ďakujeme všetkým príbuzným, známym a všetkým za účasť na poslednej rozlúčke ako
i za kvetinové dary a prejavy sústrasti v našom hlbokom žiali.
Ďakujeme aj mons. Františkovi Dlugošovi za dôstojnú rozlúčku a pohrebné obrady.
Smútiaca rodina.

„Smútok v srdci stále máme, s láskou na teba spomíname...“

Mikuláš Vasko
Dňa 25. marca 2020 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustil môj milovaný manžel, náš otec a dedko Mikuláš Vasko.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a vďakou spomína manželka Mária,
dcéry Daniela a Mária s rodinami.
„Čas neúprosne beží a nevráti čo vzal.
Iba láska, úcta a spomienky ostávajú.“

Anna Ilašová
Dňa 26.3.2020 si pripomíname 5. výročie odchodu manželky, mamky, babky Anny Ilašovej.
S láskou a úctou spomínajú a za tichú spomienku ďakujú manžel Michal,
synovia Vladimír a František, dcéry Ingrid, Anna a Katarína s rodinami
a ostatná smútiaca rodina.
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Postavy z fresiek nemými očami
hovoria.
Otvoria naše srdcia, otvoria?!
Stenajú stáročné lavice,
keď do nich sadáš.
Čo tu hľadáš?!
Biblia hovorí: Kto hľadá, nájde...
Kde sa ti srdce otvorí?
ak nie tu?!
a Božské ticho hovorí- Som tu,
som tu pre teba.
Iné ti netreba, len srdce si otvor
a tvoje problémy idú preč.
To je reč stáročí,
reč ticha minulosti,
reč minulosti nášho Pána....
Že tesná je brána do neba,
Nemusíš sa báť,
Zlož bremeno hriechu,
v tichosti zostaň stáť,
Kajúcne odpros seba
a Boh ťa počuje –
nie je tak ďaleko do neba....
Báť sa netreba.
Jana Vranová

VOĽNÝ ČAS, ŠPORT

FK 05 Levoča
FK 05 Levoča je futbalovým klubom, ktorý vznikol v roku 2005 a koncovka s číslom 05 sa
zakomponovala aj do jeho názvu. Samozrejme klub je založený resp. história klubu je omnoho dlhšia ale samotný klub FK 05 Levoča píše svoju históriu až od roku 2005.
Klub založili zakladajúci členovia Miroslav Dunčko, Štefan Diňa a Silvester
Janík. Neskôr sa stal prezidentom klubu František Hámor, ďalej Ľubomír Komara, Stanislav Olejník, zase Miroslav
Dunčko. Po ňom to prevzal Marek Janečka a od roku 2017 až doteraz Peter
Kašper.
FK 05 Levoča si prechádzal rôznymi
obdobiami, či už úspešnými, či menej
úspešnými, len filozofia klubu ostala
rovnaká, a to ťažiť zo základne klubu,
ktorá bola a momentálne aj je dosť
široká. I keď každoročne v mládežníckych súťažiach dochádza ku generačným obmenám kádra, len sporadicky
Levoča siahla po odchovancoch iných
klubov a snaží sa v tejto nie veľmi športu prajúcej dobe ustáť odliv talentov do
väčších klubov. Kladieme dôraz hlavne
na mládežnícke mužstvá, z ktorých
v minulosti vzišlo niekoľko mien, ktoré
nás reprezentovali aj na vyššej úrovni
alebo v lepších ligách. Momentálne asi
najväčšiu stopu zanechal v Levoči Marek Janečka, ktorý je momentálne kapitánom v českej 1. lige v mužstve Karviná, ale má skúsenosti aj s futbalom
v Nemecku, kde hral za Hansu Rostock
v 2. najvyššej súťaži. Takisto hral za Zlaté Moravce, Banskú Bystricu a Trnavu
v našej najvyššej súťaži.

Medzi najväčšie úspechy klubu FK 05
Levoča môžeme považovať postup do
3.kola Slovenského pohára Slovnaft
Cup 2018, kde sa naši chlapci prezentovali na domácom ihrisku s prvoligovým tímom MŠK Ružomberok, ktorý
v tom roku hral predkolo pohára UEFA
s anglickým Evertonom. V prvom kole
naši postúpili cez 4.ligového súpera zo
Spišského Podhradia a v 2.kole cez 4.ligovú FK Geča. V spomínanom 3.kole to
už bol súper, čo sa týka súťaží najzvučnejšieho mena Ružomberok.
Momentálne má mužstvo FK 05 Levoča 3 trénerov. Róbert Ambrózy - mladší
žiaci, Jakub Dunčko - dorast a Silvester
Janík - súbežne trénerom A mužstva
a mužstva starších žiakov.
Vedenie klubu FK 05 Levoča pozostáva z týchto členov:
Peter Kašper – prezident klubu
Emil Smik – športový riaditeľ + financie
Miroslav Dunčko – výkonný výbor
Róbert Kvasil – výkonný výbor + vedúci
mužstiev Dorast a A mužstva
Štefan Kašper – výkonný výbor + materiálne zabezpečenie
Štefan Hriňák – výkonný výbor + vedúci
mužstiev starších a mladších žiakov
Peter Lešňovský – výkonný výbor + organizačná zložka
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FK 05 Levoča má momentálne okolo
120-130 registrovaných hráčov, čo sa
týka klubu a všetkých súťaží v ktorých
klub pôsobí.
Za minulý rok klub FK 05 Levoča odohral vo všetkých súťažiach 160 zápasov
vo všetkých vekových kategóriách dokopy. Za zmienku stojí polsezónna bilancia starších žiakov A mužstva, ktoré
momentálne okupujú 1.miesto vo svojich ligách po jesennej časti.
V klube je tak celkovo 6 družstiev a to
Prípravka U10 a U11, Starší U15 a mladší U13 žiaci, ktorí hrajú 2.ligu Východoslovenského futbalového zväzu, ďalej
mužstvo starších dorastencov, ktorí
hrajú 2.ligu Podtatranskú Východoslovenského futbalového zväzu a A MUŽSTVO, ktoré hrá V.ligu Podtatranskú Východoslovenského futbalového zväzu.
Peter Kašper

VOĽNÝ ČAS, ŠPORT

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU „Olymp“
FRANCISCIHO 635/10, 054 01 LEVOČA, KONTAKT: 053/451 0045, 053/4699088, 0910 867 401
WWW.CVCOLYMP.SK, CVCOLYMP@CENTRUM.SK

PONUKA AKCIÍ NA MAREC
SKVELÉ JARNÉ PRÁZDNINY S CVČ
2.3.2020 (pondelok)
10:00 hod. Turnaj FIFA20 na PS4, budova CVČ
10:00-14:00 hod. Spoločenské hry, budova CVČ
15:00 hod. VEĽKÉ ŽELANIE, premietanie
rozprávky v kine Úsmev, vstupné: 2€
3.3.2020 (utorok)
9:30 hod. Košice – Steelpark–návšteva
parku zábavy a vedy. Poplatok 13€
10:00-14:00 hod. Tvorivé dielničky, budova CVČ
4.3.2020 (streda)
9:30 hod. Boomhouse Svit–návšteva
zábavného centra. Poplatok: dieťa 10€,
dospelý 7€
11:00 hod. Tajný život mazlíčku 2, premietanie rozprávky v budove CVČ
5.3.2020 (štvrtok)
9:30 hod. Aquacity Poprad, odchod autobusu od CVČ, 10€/12€
6.3.2020 (piatok)
9:00 hod. Hrebienok – Ľadové sochy,
turistická vychádzka do Vysokých Tatier 9€
10:00-14:00 hod. Tvorivé dielničky, budova CVČ
17:15 hod. Korčuľovanie/Hokej, zimný
štadión, poplatok 1€
18:00 hod. Večerné lyžovanie v Levočskej doline, 9€+3€ skipas, 12€+3€ skipas
7.3.2020 (sobota)
9:00 hod. Rodinná lyžovačka na Levočskej Doline, 9€+3€ skipas, 12€+3€ skipas
17.3.2020 (utorok) OKRESNÉ KOLO
V BASKETBALE ZŠ – dievčatá
Okresné kolo v basketbale venované
žiakom základných škôl v kategórii
dievčat.
Miesto: športová hala na Francisciho
ul., Levoča, začiatok o 8:00 hod.
18.3.2020 (streda) – OKRESNÉ KOLO
V HÁDZANEJ ŽIAKOV STREDNÝCH
ŠKÔL
Miesto: Športová hala SOŠ Majstra Pavla, začiatok o 8:00 hod.
18.3.2020 (streda) OKRESNÉ KOLO

FYZIKÁLNEJ OLYMPIÁDY. kat. E,F
Miesto: ZŠ, G. Haina, Levoča, začiatok
o 8:00 hod
19.3.2020 (štvrtok) OKRESNÉ KOLO
V BASKETBALE ZŠ – chlapci
Okresné kolo v basketbale venované
žiakom základných škôl v kategórii
chlapcov.
Miesto: športová hala na Francisciho
ul., Levoča, začiatok o 8:00 hod.
20.3.2020 (piatok) OKRESNÉ KOLO
CHEMICKEJ OLYMPIÁDY kat.D
Chemická olympiáda (CHO) je postupová súťaž organizovaná v Slovenskej
republike ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov a je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na školách.
Miesto: ZŠ, G. Haina, Levoča, začiatok
o 8:00 hod.
24.3.2020 (utorok) OKRESNÉ KOLO
PYTAGORIÁDY ZŠ A OGY, kat. P3;P4;P5
Pytagoriáda (PYT) je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za
ktorý žiaci vypočítajú dané príklady.
Za správnosť a za čas vypočítaných
príkladov sa prideľujú príslušné body.
Výsledné hodnotenie bodov sa teda
skladá z dvoch položiek, z bodov za
správnosť a z bodov za čas.
Miesto: ZŠ, G. Haina, Levoča, začiatok
o 8:00 hod.
25.3.2020 (streda) OKRESNÉ KOLO
PYTAGORIÁDY ZŠ A OGY, kat.P6;P7;P8
Miesto: ZŠ, G. Haina, Levoča, začiatok
o 8:00 hod.
OZNAM PRE ČLENOV ZÚ PLÁVANIE !!!
ZÚ plávanie v Spišskej Novej Vsi bude
12.3. a 26.3.2020 (štvrtok).
Odchod o 14.30 hod. od CVČ. Možnosť
prihlásiť sa na plávanie aj jednorázovo
/poplatok 2 €/.
V mesiaci MAREC organizujeme LYŽOVAČKY za zvýhodnenú cenu. Viac
informácií a spresnenie termínu nájdete na našej FB stránke, alebo osobne
v CVČ.

Na jednotlivé akcie sa môžete prihlásiť v CVČ, alebo telefonicky! Tešíme sa na Vás!
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FUTBAL MUŽI :
29.3.2020 – 15,00 hod.
Levoča – Gelnica
FUTBAL DORAST :
28.3.2020 – 14,00 hod.
Levoča – Harichovce
BASKETBAL MUŽI :
01.3. 2020
Levoča – Bratislava –Petržalka
15.3. 2020
Levoča – ŠKB JUNIOR Levice
29.3.2020
Levoča – Dolný Kubín
Časové termíny budú upresnené na
vývesných plagátoch
HÁDZANÁ MLADŠÍ ŽIACI :
21.3.2020 – 10,00 hod.
Levoča – Prešov „A“
21.3.2020 – 12,00 hod.
Levoča – Prešov „B“
HÁDZANÁ STARŠÍ ŽIACI :
21.3.2020 – 09,00 hod.
Levoča – Prešov „A“
21.3.2020 – 11,00 hod.
Levoča – Prešov „B“
VEREJNÉ KORČUĽOVANIE POČAS
JARNÝCH PRÁZDNIN:
02.03.2020
PONDELOK: 11,30 – 13,00 hod.
03.03.2020
UTOROK: 11,30 – 13,00 hod.
04.03.2020
STREDA: 11,30 – 13,00; 16,30 – 18,00 hod.
05.03.2020
ŠTVRTOK: 11,30 – 13,00 hod.
06.03.2020
PIATOK: 11,30 – 13,00 hod.
07.03.2020
SOBOTA: 13,30 – 15,00 hod.
08.03.2020
NEDEĽA: 13,30 – 14,30 hod.

VSTUPNÉ : 2 €
VEREJNÉ KORČUĽOVANIE :
STREDA :
SOBOTA :
NEDEĽA :

16,30 – 18,00 hod.
13,30 – 15,00 hod.
13,00 – 14,30 hod.
VSTUPNÉ : 2 €

Možnosť zakúpenia permanentky
na VEKO 40 € – 25 vstupov

VOĽNÝ ČAS

Levoča sa pripravuje na najvýznamnejšie
zimné turistické podujatie na Slovensku
Slovenský zimný zraz turistov s medzinárodnou účasťou sa bude na budúci rok v januári konať
v našom meste pod záštitou predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského
a primátora mesta Levoča Miroslava Vilkovského. Organizuje ho Klub slovenských turistov TJ Javorinka Levoča v spolupráci s VÚC, s mestami Levoča a Spišské Podhradie a SKI Montana. Naposledy sa
tento zraz turistov v Levoči konal v roku 2012. Viac informácií o podujatí prezradil v rozhovore majster turistiky, dlhoročný značkár a organizátor turistických podujatí Ernest Rusnák.
Pán Rusnák, vy organizujete Slovenský
zimný zraz turistov už po druhýkrát. Môžete nám toto podujatie priblížiť a ako to
ovplyvní dianie v meste?
V termíne od 28. – 31. januára 2021 budeme v našom meste organizovať v poradí
už 53. slovenský zimný zraz turistov s medzinárodnou účasťou. Je to najvýznamnejšie zimné turistické podujatie Slovenska
a účasť na ňom sa pohybuje do 1.500 účastníkov. Z tohto dôvodu budeme na uvedené podujatie obsadzovať všetky internáty,
hotely, penzióny a ubytovania na súkromí
na území mesta a v blízkom okolí. Okrem
toho využijeme aj priestory ZŠ, Štefana
Kluberta, kde budú ubytovaní členovia
turistických oddielov mládeže, v prípade
záujmu aj dospelí.
Záujem o toto podujatie je skutočne
veľký a zorganizovať ho určite nie je jednoduché. Ako sa na zraz organizačne pripravujete? Čo najdôležitejšie potrebujete zabezpečiť?
Do organizovania tohto zrazu bude priamo
zapojených približne 40 milovníkov turistiky. Ďalší budú zapojení prostredníctvom
organizácií, ktoré budú zabezpečovať služby počas podujatia. Okrem ubytovania,
stravovania chceme pripraviť aj pekné trasy
na bežky a pešiu turistiku. Tie pôjdu samozrejme do okolia mesta, ale ukázať chceme
aj mesto a okolie Spišského Podhradia.
Konkrétne pešie trasy pôjdu aj na Dreveník
a Spišský Jeruzalem. Počas tohto zrazu vy-

púšťame z programu zimný prechod roklinami Slovenského raja, ktorý sme organizovali v roku 2012.
Z akých krajín sa hlásia účastníci?
Podujatia sa pravidelne okrem Slovákov zúčastňujú milovníci bežiek z Čiech a Poľska.
Pozvať chceme aj turistov z Maďarska, pretože Levoča je u nich známa nielen svojimi
pamiatkami, ale aj z románu „Čierne mesto“.
Keďže prvý krát zaraďujeme do programu
aj putovanie po Jakubskej ceste, budem
rád, keď naše pozvanie príjmu aj zástupcovia združenia Jakubskej cesty z Rakúska.
Aký turistický a kultúrny program tento
rok pripravujete?
Samozrejme, že dopoludnia a popoludní to
bude turistika. Počítam, že k dispozícií bude
výber aspoň zo šiestich až siedmich lyžiarskych trás a troch až štyroch peších trás.
Všetky trasy pôjdu do okolia mesta. Plus
k tomu turistika po Spišskom Jeruzaleme.
Na všetky tieto trasy budeme musieť zabezpečiť odvoz bežkárov, čo si vyžiada mať
k dispozícií minimálne desať autobusov.
Popoludní to bude kultúrny program. Expozície Slovenského národného múzea Spišského múzea v Levoči budú mať počas
týchto dní predĺženú prevádzku až do večerných hodín. V kine sa budú premietať filmy s turistickou tematikou. Už v decembri
tohto roku bude otvorená výstava na radnici, ktorá priblíži históriu turistiky v Levoči
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a jej širšom okolí. Výstava by mala byť návštevníkom k dispozícií skoro celý rok 2021.
Samozrejme, že bude aj svätá omša v Bazilike sv. Jakuba, ktorá priblíži práve Levoču
ako centrum Jakubskej a Mariánskej cesty
na Slovensku.
Úvodný program s otváracím ceremoniálom bude v parku na námestí 28. januára
2021 vo večerných hodinách tak, aby bol
prístupný aj pre Levočanov.
V sobotu 30. januára 2021 po sv. omši bude
ukončenie zrazu v športovej hale za účasti
všetkých účastníkov. Po ňom bude záverečná turistická zábava pri trampskej hudbe.
Chcem pripraviť aj ďalšie sprievodné podujatia. Tie však zatiaľ ešte nechcem prezrádzať, nakoľko sú v štádiu prípravy.
Keďže ide o významné a veľké podujatie
nielen pre Levoču, ale aj celý región a Prešovský samosprávny kraj, prevzal záštitu
nad ním jeho predseda Milan Majerský.
Podujatie podobného charakteru sa v kraji
uskutočnilo naposledy v roku 2014 v Bardejovských kúpeľoch. V roku 2012, keď sme
v Levoči organizovali 7. medzinárodný a 46.
slovenský zimný zraz turistov, sme tu mali
zimy až do -30 stupňov Celzia. Dúfam, že na
budúci rok až také zimy nebudú.
Zhovárala sa
Vladimíra Novotná Čajová

