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Vážení občania mesta Levoča!
Vaša i naša vôľa a zmysel pre povinnosť bola v poslednom čase značne vystavená skúškam. Desiatky obmedzení, ktoré sa menili takpovediac zo dňa
na deň, sme museli okamžite aplikovať. Opatrenia vedenia mesta a spolupráca poslancov mestského zastupiteľstva, zamestnancov mestského
úradu, organizácií v meste a občanov priniesla svoje ovocie. Naše mesto
obstálo v čase koronakrízy veľmi dobre. Ste zodpovední, nosíte rúška a iné
ochranné pomôcky, dodržiavate odstupy a pridelené hodiny na nákupy,
či vybavovanie na úradoch. Dovolím si povedať, že táto kríza naše mesto
spojila ako nikdy predtým.
Chcem Vás informovať, že sme v čase krízy zabezpečili pre najzraniteľnejších občanov nad 65 rokov službu donášky potravín, liekov a drogérie. 6000 z Vás sme doručili bavlnené rúško až k Vám domov. 2500 z Vás
si mohlo vyzdvihnúť dezinfekčný gél na ruky v Klientskom centre MsÚ.
Zabezpečili sme pre Vás dezinfekciu verejných priestranstiev, dezinfekčné
veže a aj naďalej dohliadame na Vašu bezpečnosť. Ak sme niekoho opomenuli, stále máte možnosť vyzdvihnúť si rúško v Klientskom centre MsÚ.
Snažili sme sa od počiatku byť nápomocní a zareagovať na vzniknutú situáciu tak, aby rúška boli čo najskôr u každého adresáta. Všetky informácie
sa snažíme uverejňovať na web stránke mesta a oficiálnej facebookovej
stránke Mesto Levoča, či prostredníctvom levočskej televízie.
Aj keď koronakríza ešte neskončila, dovoľte mi pri tejto príležitosti, aby
som úprimne poďakoval každému, kto v tejto situácii prispel, či už látkou
na rúška, strihaním látok, šitím, zaslaním ochranných pomôcok, informovaním verejnosti, alebo roznášaním ochranných rúšok. Zároveň chcem
poďakovať našim občanom, podnikateľom, zamestnancom MsÚ, zamestnancom vo Všeobecnej nemocnici s poliklinikou Levoča, ktorí pracovali počas celej doby, a boli najohrozenejšou skupinou obyvateľstva. Patrí
Vám veľké ďakujem. Vďaka patrí aj rodičom a ich deťom, ktorí ostali doma.
Vďaka patrí aj učiteľom, ktorí po prvý krát vzdelávajú inak a excelentne sa
s tým popasovali. Vďaka patrí všetkým Vám, pretože každý svojou trochou
prispel k tomu, aby sme ostali zdraví.
Prajem nám všetkým veľa trpezlivosti do ďalších dní a verím, že disciplinovanosťou a vzájomnou súdržnosťou túto situáciu zvládneme.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA
Primátor mesta
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Mesto pokračuje v realizácii
naplánovaných projektov
Aj napriek problémom, ktoré samosprávam
priniesla pandémia koronavírusu, sa mesto
Levoča snaží pokračovať v realizácii pripravených
investičných akcií, ktoré sú spoluﬁnancované zo
získaných nenávratných zdrojov. Naplánované
sú rekonštrukcie domov, chodníkov aj verejného
osvetlenia. Vzniknúť by mali tiež nové
parkovacie miesta.

V LEVOČI
OŽÍVA
KULTÚRA
Pandémia koronavírusu mala
obrovský dopad aj na oblasť
kultúry a športu. Zatvorené
kultúrne inštitúcie, kiná, či divadlá zaznamenali vysoké straty
a potrvá niekoľko mesiacov, kým
sa situácia vráti do normálu.

Aby neprišlo mesto Levoča o schválené
finančné zdroje na realizáciu projektov
z minulého roka, bude sa, aj napriek
zložitej situácii spojenej s koronakrízou, snažiť dokončiť všetky investičné
akcie. „Tešíme sa, že sa nám podarilo
dokončiť projekt s názvom Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Rozvoj
a obyvatelia si určite všimli, že v súčasnosti prebieha aj rekonštrukcia elektrického vedenia verejného osvetlenia
na Probstnerovej ceste v súčinnosti
s Východoslovenskou distribučnou
a.s.,” povedal zástupca primátora mesta Miroslav Čurilla.
Aktuálne pracujú na dokončení 4. etapy
cykloturistického chodníka na Levočskú dolinu.
V júli by mala byť ukončená aj ďalšia
etapa rekonštrukcie Námestia Majstra
Pavla. „Na jeseň budeme, aj napriek nepriaznivej finančnej situácii, pokračovať v poslednej C etape rekonštrukcie
námestia,” pokračuje Miroslav Čurilla.
Do konca letných prázdnin by mala
získať novú fasádu budova Základnej
umeleckej školy a v tomto roku plánujú
začať s rekonštrukciou objektu domu
na Námestí Majstra Pavla č. 47, ktorý je
v zlom stave. V 1. etape je naplánovaná
rekonštrukcia strechy.
Z Nórskeho finančného mechanizmu
by sa mala realizovať oprava budovy
historickej radnice, ktorej cieľom je
vybudovanie odvodnenia a v najbližšom období aj rekonštrukcia prízemia.
„V najbližšom období plánujeme začať
s budovaním záchytného parkoviska

v Hradobnej priekope, kde by malo
už v 1. etape vzniknúť 70 parkovacích
miest,” povedal zástupca primátora.
V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na realizáciu projektu Žabia
cesta, ktorého cieľom je revitalizácia
územia pri Levočskej priehrade.
Mesto rieši aj problém s odvodením
Štúrovej ulice. V tomto projekte aktuálne prebieha verejné obstarávanie.
Jeho cieľom je realizácia vodozádržných opatrení. Zachytená dažďová
voda zo Štúrovej ulice bude odvedená
do areálu Všeobecnej nemocnice s poliklinikou v Levoči, kde bude rovnako
vybudovaná kompletná infraštruktúra
vodozádržných opatrení. Zachytená
voda má počas leta slúžiť na zalievanie
zelene.
Na sídlisku Západ je pripravená výstavba dvoch bytových domov, ktoré
by mohli byť dokončené v priebehu
budúceho roku. Z menších akcií riešia
problém na Slavkovskej ulici, kde bude
kolíznu situáciu riešiť nová križovatka.
V rámci údržby a obnovy venujú pozornosť aj rekonštrukcii chodníkov. „Možno sa tieto ambície zdajú niektorým ľuďom priveľké. Ustúpiť však nechceme
a urobíme všetko preto, aby sme boli
pri realizácii týchto projektov úspešní.
Takmer všetky sú totiž viazané na nenávratné finančné zdroje, ktoré sa nám
podarilo v minulom roku získať,” dodal
na záver Miroslav Čurilla.
Vladimíra Novotná Čajová
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Mesto Levoča muselo i v tejto oblasti prijať opatrenia na zachovanie
bezpečnosti obyvateľov mesta aj
jeho návštevníkov a zrušilo všetky
kultúrne podujatia realizované na
svojom území. V júni už však budú
v obmedzenom režime otvorené
významné kultúrne inštitúcie a obľúbené turistické atrakcie v meste
i v okolí, ako je SNM - Spišské múzeum v Levoči, Spišský hrad, Bazilika sv. Jakuba, aj jej veža. „Mesto
Levoča je okrem kultúrneho dedičstva známe aj pestrým kultúrnym
životom. Naším zámerom je, aby
sa, samozrejme v súlade s nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, kultúra
aspoň čiastočne prejavila a opäť
ožila. Tento rok bude zrejme špecifický v tom, že sa kultúra v meste
bude prevažne realizovať a prezentovať v exteriéri, aby sme jednak
vyhoveli návštevníkom mesta, ale
najmä sa vyhli prípadnej nákaze,
či šíreniu koronavírusu,” priblížil
zástupca primátora mesta Miroslav
Čurilla.
Vladimíra Novotná Čajová
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HISTORICKÉ
PAMIATKY LEVOČE
A JEJ OKOLIA
ZNOVU OTVORENÉ
PRE VEREJNOSŤ
Vďaka priaznivej epidemiologickej
situácii v krajine schválil Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky 4. vlnu
uvoľňovania opatrení. Za prísnych hygienických zásad sa pre verejnosť počas júna otvárajú aj najobľúbenejšie
turistické atrakcie a historické pamiatky v Levoči. Opäť budete môcť navštíviť Spišský hrad, Historickú radnicu
a jej výstavnú sieň, Baziliku sv. Jakuba
a vychutnať si výhľad z jej veže.
Po viac ako dvoch mesiacoch trvania
prísnych epidemiologických opatrení
v súvislosti so šírením koronavírusu vo
svete i na Slovensku, ožíva aj cestovný
ruch v meste Levoča. „Tešíme sa, že súčasná situácia dovoľuje, aby sme naše
najvýznamnejšie turistické atrakcie
a historické pamiatky znovuotvorili pre
verejnosť. Vstupy budú samozrejme
upravené tak, aby sme sa vyhli prípadnému šíreniu nákazy a zabezpečili pre
všetkých maximálnu bezpečnosť,” povedala Anna Babicová, vedúca oddelenia cestovného ruchu a rozvoja mesta.
Z preventívnych dôvodov sú dočasne
upravené aj otváracie hodiny v expozíciách SNM-Spišského múzea v Levoči.
Spišský hrad je pre verejnosť otvorený
v pondelok až nedeľu, v čase 9:00 19:00 hod. s posledným vstupom
o 18:00 hod. Expozície historickej
radnice a výstavnej siene môžete
navštíviť v pondelok až piatok v čase
9:00 - 17:00 hod.
Otváracie hodiny sú upravené aj pre
vstup na prehliadky Baziliky sv. Jakuba. V pondelky budú prehliadky prebiehať o 11.30, 13.00, 14.00, 15.00
a 16.00 hod. V utorok až sobotu je
pripravených 7 prehliadok v časoch
o 9.30, 10.30, 11.30, 13.00, 14.00,
15.00 a 16.00 hod. Počas nedieľ sa turistické prehliadky baziliky nekonajú.
Lístky na prehliadky sa až do odvolania
budú predávať cez okno a maximálny

počet návštevníkov na prehliadke je
15. Všetci návštevníci sú povinní pri
vstupe a pobyte v bazilike nosiť rúško,
šatku, alebo iný prostriedok na prekrytie horných dýchacích ciest; pri vstupe je potrebné použiť dezinfekciu rúk
a dodržiavať medzi sebou odstup minimálne 2 metre.
V júni bude opäť verejnosti prístupná
aj Veža Baziliky sv. Jakuba. Otvorená
bude počas celého týždňa, v ponde-
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lok - piatok v čase 11:00 - 17:00 hod.
a cez víkend 13:30 - 17:00 hod. Výstupy na vežu budú organizované. Na
jeden výstup budú môcť ísť 2 osoby,
členovia jednej domácnosti môžu výstup absolvovať spoločne.
Informačná kancelária mesta Levoča
je od júna pre návštevníkov otvorená
v čase 9:00 - 17:00 hod.
Vladimíra Novotná Čajová
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Neporiadok pri
zberných nádobách
V mnohých častiach nášho mesta vzniká pri kontajneroch obrovský neporiadok. Občania
nerešpektujú, že v meste máme zberný dvor a veľkoobjemný odpad vyhadzujú ku stojiskám. Najčastejšie znečistenými lokalitami sú ulica Greschika, Francisciho, Czauczika, Pod
vinicou, Nad tehelňou, Pri likérke a iné. Obyvatelia mesta často ku kontajnerovým stojiskám vyhadzujú chladničky, nábytok a ďalšie nevhodné predmety zo svojich domácností.
Čierne skládky sú protizákonné a zbaviť sa ich za najbližším lesom pri ceste
je nielen trestuhodné, ale aj barbarské.
Odovzdajte staré pneumatiky bezplatne
Kam teda treba odovzdať nepoužiteľné
pneumatiky? Bez poplatku ich môžete
vrátiť v pneuservisoch, autoservisoch
aj špecializovaných predajniach, ktoré
sú označené aj ako „Miesta spätného
odberu pneumatík.“

Ďalším problémom je aj to, že kontajnery využívajú aj stavebné firmy, ktoré
sa takto zbavujú stavebného odpadu,
najčastejšie v nočných hodinách. Stavebný odpad na stojisko nepatrí, ten
môže byť odovzdaný len na zbernom
dvore! Neporiadok obťažuje obyvateľov a znečisťuje životné prostredie!

Staré pneumatiky nepatria na skládku
Vyhadzovanie pneumatík je ďalším
ekologickým problémom. Ak si nechávate vaše pneumatiky prezuť v servise,
staré za vás väčšinou recyklujú. Ak však
doma máte hneď niekoľko starých pneumatík určite ich nevyhadzujte len tak.

Odovzdaním pneumatík dávate zelenú aj životnému prostrediu - a okrem
toho - že sa netvoria čierne skládky
- „nepoužiteľné prezutie“ je možné
ďalej využiť. Či už pri výrobe nových
pneumatík, ako podkladový materiál
pri povrchoch športovísk a detských
ihrísk, alebo výrobe rozmanitých výrobkov z gumy.
Kompletný zoznam zberných miest
ojazdených a nepoužiteľných pneumatík nájdete na webovej stránke:
www.eltma.sk
Mestská polícia rozšíri záber kamerového systému i k zberným úložiskám a miestam, kde sa vytvárajú
skládky odpadu. Situácie bude riešiť ako priestupky proti verejnému
poriadku. Za vyhodenie odpadu
na miesta, ktoré nie sú na to určené, hrozí páchateľovi pokuta. Nech
je záujmom nás všetkých prispieť
k ochrane životného prostredia v našom meste. Ak ste svedkom nelegálneho nakladania s odpadom kontaktujte mestskú políciu na tel. 0911
151 159, 053 451 0650. Spoločne
môžeme vytvoriť lepší svet.
Mgr. Robert Jendričák
príslušník MsP
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Mesto pokračuje v príprave
IBV Krupný jarok
aj počas koronakrízy
I keď sa výstavba IBV Krupný jarok počas posledných
mesiacov, pre opatrenia spojené so šírením choroby
COVID-19 vo svete i u nás spomalila, mesto pracuje na
tom, aby boli prvé stavebné pozemky čoskoro
pripravené na predaj.
Výstavba IBV Krupný jarok na sídlisku
Západ v Levoči má prispieť k stabilizácii bývania mladých rodín na území
mesta. “V tomto období projektanti
dokončili projektovú dokumentáciu
pozemkov. Ďalším krokom by malo
byť vytýčenie jednotlivých stavebných
pozemkov. Postupne prejdeme k vybudovaniu vodovodu a kanalizácie,
neskôr prídu na rad elektrické prípojky,” prezradil zástupca primátora mesta
Miroslav Čurilla.
Podľa slov zástupcu primátora by mohli
byť prvé stavebné pozemky pripravené

na predaj už koncom leta. „Vzhľadom
na legislatívu samosprávy bude predaj stavebných pozemkov realizovaný
formou verejnej súťaže, pripúšťame aj
alternatívu dražby. Mesto sa v tomto
prípade nesnaží na predaji pozemkov
vytvárať zisk, ale ponúknuť prístupné
ceny pre všetkých záujemcov,” pokračuje Miroslav Čurilla.
V prvej etape plánujú pripraviť na predaj 38 stavebných pozemkov na výstavbu rodinných domov vo výmere
500 - 900 m2. Bližšie informácie o forme
predaja poskytnú čo najskôr.
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IBV Krupný jarok je odpoveďou mesta
na dlhodobý dopyt po stavebných pozemkoch na výstavbu rodinných domov. Neštandardne sa vedenie mesta
rozhodlo prípravu individuálnej bytovej výstavby realizovať po vlastnej línii,
bez prizvania developerov. Cieľom projektu je vytvoriť v Levoči konkurenčné
prostredie a ponúknuť stavebné pozemky najmä pre mladé rodiny za prijateľnú cenu.
Vladimíra Novotná Čajová
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SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA
Významné životné jubileum v mesiaci
jún 2020 oslávili:
86 rokov
Ján Kramarčík
Mária Stanková
85 rokov
Ján Griger
Helena Stanková
84 rokov
Peter Kopkáš
Klára Štramová
82 rokov
Ján Talpaš
79 rokov
Ján Zajac

DORUČOVANIE ROZHODNUTÍ ZA MIESTNE DANE
A POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD
Mesto Levoča začne prostredníctvom zamestnancov MsÚ v mesiaci jún
2020 doručovať rozhodnutia na daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálny odpad na rok 2020. Zásielky budú doručované do
vlastných rúk za dodržania bezpečnostných a hygienických opatrení na
zamedzenie šírenia ochorenia COVID – 19.
Na základe týchto skutočností žiadame daňovníkov, ktorým budeme
doručovať rozhodnutia, aby v záujme ochrany svojho a nášho zdravia
mali pripravené na podpisovanie doručeniek vlastné perá a používali
rúška, alebo inú ochranu tváre – šatky, šály...
Z dôvodu pretrvávajúcej pandémie koronavírusu žiadame daňovníkov
o uprednostnenie platby bankovým prevodom, prostredníctvom internetbankingu pred osobnou platbou priamo v pokladni Mestského
úradu.
Číslo účtu, variabilný symbol a konštantný symbol sú uvedené na rozhodnutí.
Ing. Mária Klemová, finančné oddelenie

78 rokov
Mária Šofranková
77 rokov
Anna Považanová
75 rokov
Brigita Albertová
Mária Jarabincová
Ľudmila Kollarčíková
Mária Šveďuková
70 rokov
Alžbeta Doľanská
Rudolf Gaj

OZNAM
Mesto Levoča oznamuje občanom a širokej verejnosti, že v súlade s rozhodnutím č. SOÚ1559/21861-123/2019/Ká, vydaným Obcou Kurimany
– stavebným úradom, v mesiaci apríl 2020, začalo prostredníctvom
dodávateľa stavby K&K- Systems, s.r.o. Košice, realizáciu projektu s názvom: „Rekonštrukcia Verejného osvetlenia na uliciach Probstnerova
cesta, M. R. Štefánika, Levoča“. Tento projekt je financovaný z rozpočtu
mesta. Cieľom projektu je rekonštrukcia verejného osvetlenia na uliciach Probstnerova cesta, M.R.Štefánika, s osvetlením prechodov pre
chodcov.

Všetkým oslávencom srdečne blahoželáme, prajeme pevné zdravie a veľa životného optimizmu do ďalších rokov života.
Vitajte medzi nami:
Lenka Jarošová
Halina Kučerová
Romana Zágorová
Manželstvo uzavreli:
Martin Roch a Terézia Matlochová
Ing. Matej Fačkovec a Ing. Patrícia Hricová
Opustili nás:
Viktória Babejová, rok nar. 1926
Margita Suranovská, rok nar. 1933
Anna Venglarčíková, rok nar. 1935
Dorota Dravecká, rok nar. 1936
Mária Bašistová, rok nar. 1941
Rozália Gurbovičová, rok nar. 1947
Mária Boroviaková, rok nar. 1954
Pavol Tarbaj, rok nar. 1954
Mgr. Darina Krajňáková
oddelenie OaVP

Miroslav Jablonovský, Mesto Levoča

OZNAM
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
Levoča:
- Ovocinárska ulica č. 27, 27A, 41 – 71, 215, 215/50,1685, 1706, 2108,
2122, 3311, 3357, 3486/50A, 3487/41, 3493, Sadová ulica č. d. 73, 2107
-2109, 2164, 2168, 3311
v termíne 15. júna 2020 v čase od 1200 h do 1530 h
- Námestie Majstra Pavla č. d. 1,3, 4, 7-13, 13/4, 15-16,18-19, 50, 52, 57
v termíne 16. júna 2020 v čase od 1200 h do 1530 h
z dôvodu opravy a pravidelnej údržby distribučnej sústavy.
Ďakujeme za porozumenie
Jarmila Antalová, Mesto Levoča
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ZDRAVOTNÍCTVO, POHOTOVOSTNÉ LEKÁRNE

V levočskej nemocnici začali opätovne
realizovať plánované operácie
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s., ktorá je členom skupiny
AGEL, začala od pondelka 4. mája 2020 opätovne operovať pacientov,
ktorých zákroky boli odložené. K odloženiu bolo potrebné pristúpiť
v súvislosti s pandémiou koronavírusu COVID-19 nariadením
Ministerstva zdravotníctva SR a hlavného hygienika SR.
Posledná plánovaná operácia sa v levočskej nemocnici uskutočnila pred
zavedením bezpečnostných opatrení
19. marca 2020, počas toho obdobia
uskutočnili 30 urgentných a odložili 60
plánovaných zákrokov.
„Štvrtého mája 2020 sme uskutočnili
prvé dve plánované operácie. Pacienti boli 2 týždne v izolácii a testy na
koronavírus boli negatívne. V prvom
prípade išlo o pacienta po zlomenine
predlaktia, u ktorého došlo k posunu
kostných úlomkov, čo vyžadovalo osteosyntézu, v druhom prípade laparoskopická revízia dutiny brušnej u pacienta s dlhodobými bolesťami brucha.
Priebeh operácie aj pooperačný stav

bol u oboch pacientov bez komplikácií
a pacienti sa majú dobre,“ hovorí primár Oddelenia všeobecnej a úrazovej
chirurgie MUDr. Lukáš Kokorák, PhD.
Aby pacient mohol byť operovaný
v rámci plánovaného zákroku, musí,
vzhľadom na pandémiu koronavírusu, splniť viaceré podmienky. Všetky
operácie vykonávané počas pandémie
COVID-19 vychádzajú z nariadení hlavného hygienika SR (momentálne zo
7. aktualizácie). Pre pacientov sú pripravené formuláre, ktoré vychádzajú
z týchto dokumentov. Každý pacient
je povinný sa s nimi oboznámiť pred
nástupom do nemocnice. Základnou
podmienkou pre pacienta, ktorý má

P O H O T O V O S T N É

ROZPIS
SLUŽIEB
JÚN 2020
–
OKRES LEVOČA

absolvovať plánovanú operáciu je tiež
negatívny PCR test na prítomnosť koronavírusu. Povinnosťou pacienta je tiež
deklarovať čestným prehlásením, že
dodržal domácu karanténu 14 dní pred
nástupom na hospitalizáciu a že mu
nebola nariadená karanténa zo strany
regionálneho úradu verejného zdravotníctva, prípadne jeho všeobecným
lekárom v čase trvania hospitalizácie.
Stále platí, že každý pacient, ktorý prichádza do nemocnice, musí prejsť triážou.
Informácie poskytla
Mgr. Martina Pavliková,
Hovorkyňa skupiny AGEL SK

L E K Á R N E

1. – 5. 6.

16:00 - 20:00

lekáreň Dr. Max

6. – 7. 6.

08:00 - 20:00

lekáreň Dr. Max

8. – 12. 6.

16:00 - 20:00

lekáreň Dr. Max

13. – 14. 6.

08:00 - 20:00

lekáreň Dr. Max

15. – 19. 6.

16:00 - 20:00

lekáreň Dr. Max

20. – 21. 6.

08:00 - 20:00

lekáreň Dr. Max

22. – 26. 6.

16:00 - 20:00

lekáreň Dr. Max

27. – 28. 6.

08:00 - 20:00

lekáreň Dr. Max

29. – 30. 6.

16:00 - 20:00

lekáreň Dr. Max

Možnosť komerčného testovania na COVID-19 v Levoči
Najjednoduchší spôsob je prihlásiť sa prostredníctvom rezervačného systému
a webového portálu www.agellab.sk. Cena testu je 65 EUR, výsledok klient
dostane najneskôr do 48 hodín a v troch jazykových mutáciách.
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ZDRAVOTNÍCTVO

Koronavírus COVID-19 stále ovplyvňuje aj darovanie krvi

Príďte darovať najvzácnejšiu tekutinu do
nemocnice v Levoči

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča a.s., člen skupiny AGEL, vyzýva darcov
krvi aj v týchto dňoch, aby prišli na tamojšie Hematologicko-transfúzne oddelenie
a darovali krv. Každý darca krvi je v nemocnici vítaný, pretože neodkladné a život
zachraňujúce operácie sa realizujú každý deň. Aj pre darovanie krvi však platia
prísnejšie opatrenia a musia ich dodržiavať všetky transfuziologické oddelenia.

Hematologicko-transfúzne oddelenie
(ďalej HTO) levočskej nemocnice pokračuje v odberoch krvi i počas epidémie ochorenia COVID-19. Zrušili sa však
všetky výjazdové odbery krvi mimo nemocnice. ,,Radi privítame darcov krvi
na našom HTO v bežné odberové dni,
t.j. utorky a štvrtky, prípadne i počas
mimoriadnych odberov, ktoré sa však
budú plánovať aktuálne, podľa potreby,“ vysvetľuje opatrenia primár Hematologicko-transfúzneho oddelenia
MUDr. Rastislav Osif.
Vzhľadom k hygienicko-epidemiologickej situácii v dôsledku šírenia nákazy COVID-19 však platia určité obmedzenia v objednávaní darcov aj pri
vykonávaní odberov krvi. Na odber

je potrebné sa niekoľko dní vopred
objednať, najlepšie telefonicky na telefónnom čísle 053 3913 370, kde sa
upresní deň a presná hodina, na ktorú
darca, resp. malé skupiny darcov (max.
3 darcovia naraz) prídu na HTO. Opatrením sa sleduje, aby sa na oddelení
nekumulovalo väčšie množstvo ľudí.
Darovať krv však môžu len tí darcovia,
ktorí podľa aktualizovaného Usmernenia hlavného odborníka MZ SR pre
transfuziológiu v súvislosti s výskytom
COVID-19 spôsobeným koronavírusom
SARS-CoV-2 spĺňajú nasledovné kritéria:
1.

Darca, ktorý navštívil mimoeurópsku krajinu a nemal infekciu
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2.

3.

4.

dýchacích ciest, alebo zápal pľúc,
môže znovu darovať krv 28 dní po
opustení krajiny
Darca, ktorý navštívil inú európsku
krajinu a nemal infekciu dýchacích
ciest, alebo zápal pľúc, môže znovu darovať krv 14 dní po opustení
krajiny
Darca, ktorý bol v styku s človekom
chorým na COVID-19, alebo s človekom v karanténe a nemal infekciu dýchacích ciest, môže znovu
darovať krv 14 dní od posledného
kontaktu s týmto človekom
Darca, ktorý prekonal infekciu spôsobenú koronavírusom COVID-19,
môže znovu darovať krv 14 dní
po vyliečení a dvoch negatívnych
výsledkoch testovania na korona-

ZDRAVOTNÍCTVO, SPOLOČNOSŤ
vírus
Darca, ktorý prekonal akúkoľvek
infekciu dýchacích ciest a testom
bolo vylúčené ochorenie COVID-19, môže znovu darovať krv
14 dní po kompletnom vyliečení
(14 dní bez príznakov a bez liečby)
Darca, ktorý prekonal akúkoľvek
infekciu dýchacích ciest a nebol
testovaný na koronavírus, a zároveň nemá pozitívnu cestovateľskú
anamnézu, ani anamnézu kontaktu s ochorením COVID-19, alebo
osobou v karanténe, môže znovu
darovať krv 14 dní po kompletnom
vyliečení (14 dní bez príznakov
a bez liečby)
Darca, ktorý prekonal akúkoľvek
infekciu dýchacích ciest podozrivú
z COVID-19 (má pozitívnu cestovateľskú anamnézu, alebo anamnézu
kontaktu s ochorením COVID-19,

5.

6.

7.

8.

alebo osobou v karanténe) a nebol
testovaný na koronavírus, môže
znovu darovať krv 28 dní po kompletnom vyliečení (28 dní bez príznakov a bez liečby)
Darca, ktorý pracuje v zahraničí,
alebo býva v zahraničí a denne
prechádza cez slovenské hranice
je vyradený z darovania krvi a jej
zložiek do odvolania

Všetci darcovia musia prejsť cez kontrolu pri vstupe do areálu nemocnice,
tzv. triážou, ktorá pozostáva z odmerania telesnej teploty, vyplnenia dotazníka a jeho zhodnotenia. ,,Až potom
môžu prísť s príslušným potvrdením
na naše oddelenie. Je preto potrebné
rátať s niekoľko minútovým zdržaním,“
vysvetľuje MUDr. Osif. Naďalej platí aj
povinnosť, že všetci darcovia musia
pri vstupe na HTO mať tvár chránenú

rúškom, vhodné sú aj rukavice a vlastné pero a vyžaduje sa dezinfekcia rúk
(na oddelení sú k dispozícii dezinfekčné roztoky). Po odbere krvi sa občerstvenie darcom podáva priamo na HTO
a tiež nepriamo- formou stravného poukazu.
,,Vopred všetkým darcom ďakujeme za ochotu prísť darovať i v týchto
sťažených podmienkach, lebo práve
vďaka Vám budeme môcť zabezpečiť
sebestačnosť s transfúznymi liekmi
v našej nemocnici i v nemocniciach,
ktoré zásobujeme krvnými výrobkami,“
dodáva primár oddelenia. Levočská nemocnica ročne prijme krv od približne
1800 darcov.
Informácie poskytla
Mgr. Martina Pavliková,
Hovorkyňa skupiny AGEL SK

Upozornenie verejnosti na riziko
nárastu prípadov domáceho násilia
a kontaktovať Policajný zbor na
telefónnom čísle 158, ktoré je
dostupné nepretržite, pričom na
telefonické kontaktovanie môžu
vyžiť situácie bez prítomnosti
násilníka v domácnosti, pripadne situácie, kedy sa sami môžu
vzdialiť z domácnosti bez priamej
prítomnosti násilníka, napríklad
vysypanie odpadkov, vyprázdnenie poštovej schránky, nákup
potravín, liekov a podobne,

Okresné riaditeľstvo Policajného
zboru v Poprade aj v čase situácie
pandémie COVID-19 upozorňuje na
riziko nárastu prípadov domáceho
násilia. Domáca izolácia v spoločnom
priestore s násilníkom môže spôsobiť
stupňovanie agresívnych prejavov
násilníka a zároveň môže predstavovať prekážky na vyhľadanie pomoci
a kontaktovanie Policajného zboru,
nakoľko obeť je pod dohľadom násilníka.
Z dôvodu zvýšenia nárastu rizika prípadov domáceho násilia Policajný
zbor:
1.

2.

3.

upozorňuje obete, že domáce
násilie neprestane samo a môže
sa stupňovať,
odporúča

obetiam

neváhať

4.

odporúča, aby obete o domácom
násilí nemlčali a ak majú možnosť, aby sa zdôverili inej osobe
(nemusí to byť príbuzný, môže to
byť akákoľvek iná osoba, ktorej
dôverujú, napr. kamarátka, susedia a podobne),
dáva do pozornosti bezplatnú
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non-stop Linku pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212; poradkyne tejto linky disponujú aktuálnymi informáciami o pomáhajúcich
organizáciách a sú pripravené
poskytnúť obetiam domáceho
násilia rady a odporúčania na riešenie situácie,
5.

apeluje na občanov, ktorí majú
poznatok o tom, že v ich okolí
dochádza k domácemu násiliu,
aby neváhali ihneď kontaktovať
Policajný zbor na telefónnom
čísle 158; oznámenie domáceho
násilia polícii môže zabrániť v pokračovaní násilia a tým ochrániť
obete domáceho násilia.
plk. Ing. Ján Dubňanský
riaditeľ

KULTÚRA

web: kniznicalevoca.sk Instagram: kniznicalevoca
FB: facebook.com/kniznicajanahenkela
e-mail: info@kniznicalevoca.sk
Tel.: 053/451 2202 Mobil: 0910 788 895
PODUJATIA
Plánované podujatia sa uskutočnia len
ak to situácia a nariadenia krízového
štábu dovolia. Pre aktuálne informácie
a zmeny v programe sledujte našu webovú stránku alebo sociálne siete.
Autorské čítanie
štvrtok,11. jún o 17.00 hod., Átrium knižnice
Zo svojich textov budú čítať Mila Haugová, Judita Kaššovicová, Dana Podracká, Marián Milčák a Erik Ondrejička
a navyše sa ich opýtame “Prečo čítať?”.
Podujatie sa koná v spolupráci s Klubom nezávislých spisovateľov.
Knižný klub KJH
streda, 17. jún o 17.00 hod., Átrium knižnice
Z online priestoru k osobnému kontaktu s odporúčanou vzdialenosťou
a zaujímavým hosťom, prekladateľkou
a autorkou kníh pre deti Máriou Štefán-

kovou. O práci prekladateľky, o Mladej
neveste Alessandra Baricca, o knihách
Paola Giordana, o dobrej literatúre.
O knihách pre deti s deťmi
štvrtok, 18. jún dopoludnia
Prekladateľka Mária Štefánková píše
aj knihy pre najmenších čitateľov
a v rámci Čítania v pyžamkách nám načítala päť rozprávok, ktoré sme zverejnili na Youtube a facebookovej stránke
knižnice. Príďte sa osobne zoznámiť
so spisovateľkou Máriou Štefánkovou
a vypočuť si ďalšiu autorskú rozprávku.

OBJEDNÁVKY KNÍH
Milí čitatelia,
v súvislosti s aktuálnymi obmedzeniami spôsobenými šírením koronavírusu sme pre vás v máji po opätovnom
otvorení knižnice zaviedli možnosť objednávania kníh. Keďže vstup do jednotlivých oddelení knižnice zatiaľ nie
je povolený, knihy je potrebné objed-
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nať si vždy vopred. My vám objednávku pripravíme a v knižnici si ju potom
vyzdvihnete na nasledujúci pracovný
deň.
Objednávky na knihy prijímame
• online cez náš katalóg katalog.kniznicalevoca.sk cez funkciu “objednaj odloženie”, ktorú nájdete pri momentálne
voľných knihách
(podrobný návod nájdete na našom
webe
http://www.kniznicalevoca.sk/
online-objednavky),
• na e-mailovej adrese
objednavky@kniznicalevoca.sk
• telefonicky alebo cez správu na našom FB.
V správach nezabudnite uviesť svoje
meno a číslo čitateľa alebo rok narodenia. Dostupnosť kníh si môžete overiť
prostredníctvom online katalógu.
Zoznamy nových kníh nájdete aj na našej web stránke. S výberom kníh vám

KULTÚRA

Knihy, ktoré nie sú dostupné, vám
budú automaticky rezervované a o ich
dostupnosti vás budeme informovať
po ich vrátení.

SLUŽBY ČITATEĽOM
Všetky služby čitateľom knižnica naďalej poskytuje formou telefonických
a mailových objednávok.
O medziknižničnú výpožičnú službu,
rešerš alebo kopírovanie môžete požiadať telefonicky alebo mailom na adrese
naucne@kniznicalevoca.sk.

NOVÉ REGISTRÁCIE
Noví čitatelia sa môžu naďalej registrovať. Záujemcov prosíme kontaktovať
nás vopred telefonicky alebo mailom
na adrese objednavky@kniznicalevoca.
sk.

HYGIENICKÉ OPATRENIA
Aj naďalej prosíme našich čitateľov, aby
pri návšteve knižnice dodržiavali základné hygienické opatrenia a pokyny
knihovníkov. Vstup do knižnice je možný len s prekrytím horných dýchacích
ciest (rúško, šatka a pod.). Pred vstupom do priestorov knižnice použite dezinfekciu alebo jednorázové rukavice.
Dodržiavajte odstup aspoň 2 metre od
ostatných ľudí. Do knižnice vstupujte
po jednom. Čas návštevy knižnice obmedzte na 5 minút.

VÝPOŽIČNÝ ČAS
Počas júna bude knižnica otvorená
v obmedzenom režime. Prestávka od
12.00 do 13.00 hod. je vyhradená na
dezinfekciu. V utorky pre vás otvárame
knižnicu už od 8.00 hod.
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:

9.00-12.00 13.00-16.00
8.00-12.00 13.00-16.00
ZATVORENÉ (sanitárny deň)
9.00-12.00 13.00-16.00
9.00-12.00 13.00-16.00

Pre čitateľov je v tomto čase prístupná vstupná časť knižnice, kde
môžu výpožičky vrátiť a vyzdvihnúť si vopred objednané knihy.

Beletria
Agualusa, José Eduardo: Všeobecná teória
zabúdania
Antalíková, Silvia: Náš milý synáčik
Apollinaire, Guillaume: Nechce sa mi pracovať
Bulgakov, Michail: Život pána de Moliéra
Kováčik, Juraj: Všetky jeho svety
McEwan, Ian: Právo na život
Nahai, Gina B.: Anjel nad Teheránom
Opremčáková, Števa: Planisko
Pamuk, Orhan: Moje meno je Červená
Rooney, Sally: Normálni ľudia
Sjón: Máni Steinn - Chlapec, ktorý nebol
Soukupová, Petra: Pod sněhem
Stefánsson, Jón Kalman: Letné svetlo a potom príde noc
Strukul, Matteo: Kacír Michelangelo
Svensson, Patrik: Evanjelium o úhoroch
Tainová, Tamara: Dievča, ktoré sa bálo
sovy
Romány pre ženy
Ahern, Cecelia: Keď som ťa stretla
Ahern, Cecelia: Spomienky zo skla
Barrio, Cristina López: Dom nenaplnených
lások
Calleti, Deb: Jedno srdce, jedno telo, jeden
svet
Cantor, Jillian: V inom čase
Greene, Niamh: Listy láskozradcovi
Ondriová, Ivana: Milovanie po mexicky
Pronská, Jana: Viazaný prísahou
Shafak, Elif: Štyridsať pravidiel lásky
Soukupová, Petra: Zmizet
Detektívky a trilery
Flood, Helen: Terapeutka
Frennstedt, Tina: Odložené prípady: Nezvestná
Harper, Jane: Stratený muž
Chase, James Hadley: Kto druhému jamu
kope
King, Stephen: Joyland
King, Stephen: Revival
Marsons, Angela: Mŕtve duše
Melichová, Inéz: Temné pokušenie
Pérez-Reverte, Arturo: Kráľovná juhu
Thelen, Marko: Krvavá karikatúra
Sci-fi a fantasy
Adeyemi, Tomi: Odkaz Orishe 1 a 2
Armentrout, Jennifer L.: Opál
Asimov, Isaac: Nadácia
Cch‘-sin, Liou: Vzpomínka na Zemi 1-3
Ciccarelli, Kristen: Iskari 1 a 2
Clare, Cassandra: Kódex Tieňolovcov
Kling, Marc-Uwe: QualityLand
Maas, Sarah J.: Kráľovstvo z popola
Literatúra pre deti a mládež
Belan, Július: Detektív Kvik a mrazivá veštba
Bormans, Leo: Kde sa skrýva šťastie
Brezina, Thomas: Tigrí tím – Tajomstvo potopeného vraku
Brix, Stela: Nástrahy panského sídla
Dieckmann, Sandra: Čakanie na Vlka
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Evans, Maz: Bohovia vôbec nie sú zlí
Furman, Simon: Ako si vycvičiť draky –
Jazdci z Berku 3 a 4
Glynnová, Connie: Rosewoodska kronika
1a2
Havranová, Ivana: Havkáči z našej ulice
Malam, John: Tajomný svet obrov, škriatkov, víl a iných bytostí
Mass, Wendy: Už žiadne narodeniny
Richter-Magnuszewska, Jola: Rok na trhu
Sabbag, Britta: Malý čmeliak Cyril chce
lietať
Sands, Kevin: Alchymistova šifra
Smith, Jeff : Kůstek – Čas zabíjet draky
Szymanowicz, Maciej: Škriatkovia
Náučná literatúra pre deti a mládež
Biesty, Stephen: Čo je vnútri fantastických
strojov a stavieb
Davies, Nicola: Čo ťa žerie?
Kolektív autorov: Časopédia
Macaulay, David: Úplne nová Mamutia
kniha techniky
Marshall, Tim: Po stopách nášho sveta na
12 ilustrovaných mapách
Saniga, Miroslav: Rok v prírode
Sundance, Kyra: 101 psích trikov
Škubla, Pavol: Slovensko - hrady, zámky,
kaštiele
Wilkes, Angela: Prvá kniha hier s prírodou
Náučná literatúra pre dospelých
Carey, Tanith: Čo si myslí moje dieťa?
Dobson, Mary: Choroby, postrach ľudstva
Gallagher, John: Gejša
Guillebeau, Chris: Vedľajší príjem
Haynes, Christine: Sukne a šaty (Šitie pre
začiatočníčky)
Holec, Roman: Bratislavskí Habsburgovci
Kállay, Karol: Netrpezlivosť
Kielan, Paulina: Marco Polo
Kolektív autorov: Kreatívne písmo
Lauryssens, Stan: Dalí a ja
Leman, Kevin: Ako vychovať deti a nezblázniť sa
Lerner, Harrier: Tanec hnevu
Moravčík, Leopold: Sprisahanie proti konšpiráciám
Pečírka, Jaromír: Život a dílo mistra Leonarda
Plicka, Karol: Československo
Rosenber, Liz: Sen o Zeleném domě
Strutt, Laura: Pletieme na rukách a na prstoch
Turnbull, Stephen: Samuraj
Wohlleben, Peter: Tajomné puto medzi
človekom a prírodou
Wolf, Maryanne: Čtenáři, vrať se
..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 JÚN

radi pomôžeme.

KULTÚRA
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SPOLOČNOSŤ

Keď to mladých baví
Michal Gally a Šimon Gavula, obaja 17-roční študenti osemročného Gymnázia J.F.Rimavského v Levoči. Spolužiaci, kamaráti a tandem, ktorý priniesol úspech v projektoch
i súťažiach. Vyspovedali sme ich pre Vás a Levočský informačný mesačník
a študenti ochotne rozpovedali svoj príbeh.
Počítače nás vždy bavili. Už takpovediac od
malička nás priťahovali. Posledné 3 roky sa
učíme programovať. V škole okrem učebne
informatiky máme aj špeciálnu miestnosť
- robotiku. Tam robíme na 3D tlačiarni, aj
s Legom, programujeme. Zúčastňujeme sa
rôznych súťaží a zapájame do projektov.
Tie buď samostatne vyhľadávame, alebo
vyberáme spolu s našou triednou učiteľkou
Galinou Kacejovou.
Čo sme stihli za ostatný rok?
Súťaž First LEGO League je program podporujúci u detí záujem o vedu a technológie.
Robotická súťaž počas ktorej žiaci riešia misie použitím robota, ktorého si sami navrhli,
postavili a naprogramovali. Náš robot v tejto súťaži už druhý rok po sebe získal druhé
miesto v kategórii Robot Design. Je postavený modulárne, čo znamená, že nadstavce
na neho sa iba položia a robot je pripravený
plniť úlohy. Používame špeciálny druh Lega
tzv. Mindstorms s riadiacimi jednotkami
EV3. My ich programujeme a ďalší členovia
tímu pracujú na konštrukcii robota a výskumnom projekte.
K téme na tohtoročnú súťaž Junior Internet
sme sa dostali tak, že sme cez leto brigádovali v meste ako predajcovia suvenírov. Po
mnohých otázkach turistov sme si uvedomili, že informácie o meste, jeho hoteloch,
reštauráciách, alebo pamiatkach nie sú na
jednej webstránke. A tak sme sa rozhodli
vytvoriť jednotnú platformu. S využitím

HTML, CSS, Vanilla JavaScript a jQuery sme
naprogramovali: http://levoca.online a dostali sa na celoslovenské kolo súťaže. Šimon
navrhol a vytvoril dizajn stránky a Michal
naprogramoval užívateľské prostredie. Zatiaľ je to stránka bez backendu, to by možno v budúcnosti mohlo byť robustnejšie.
Ďalšia super skúsenosť pre nás je medzinárodná súťaž Istrobot. Cieľom je zostrojiť čo
najzaujímavejšieho robota. My sme predstavili našu hlavu robota, ktorú sme nazvali
Aida. Je vytlačená na 3D tlačiarni a oživená
programovacím jazykom Robot Script. Servo motorčeky sú napojené na dosku arduino, ktorá ich ovláda. Spolu riadia Aidin pohyb očami, ústami a celou hlavou.
Taktiež máme dlhodobú spoluprácu s firmou Unicorn, ktorá je jedným z najväčších
poskytovateľov informačných systémov
a riešení v Európe. V rámci tejto spolupráce
nám poskytli mentora, ktorý nám pomáha programovať informačný systém školy.
Naša aplikácia bude zobrazovať na obrazovke vo vestibule rozvrh, zastupovanie,
kto má narodeniny, meniny a rôzne informácie o aktuálnom dianí na našom gymnáziu.
Triednej učiteľky Galiny Kacejovej sme sa
opýtali, odkiaľ berie financie na kúpu robotických súprav, 3D tlač a pod. „Každý
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rok reagujeme na výzvy spoločností a ich
nadácií, ktoré sú zamerané na skvalitnenie
a podporu netradičných spôsobov vyučovania. Posledne som dokončila projekt Nadácie Orange a Nadácie SPP. Veľkým úspechom bol projekt Nadácie Google, ktorá na
Slovensku podporila tento školský rok len
dve organizácie: Learn2Code a naše Gymnázium J. F. Rimavského Levoča. Vďaka ich
grantu a spolupráci s firmou Google Slovensko sme zabezpečili aktivity Code Week
- Týždňa programovania, hlavne pre našich
študentov, ale aj žiakov škôl z Levoče a širšieho okolia. Nielen Šimon a Michal, ale aj
ďalší ich spolužiaci svoje programátorské
začiatky i nadobudnuté skúsenosti s LEGO
Mindstorms EV3 a micro:bitmi posunuli
ako lektori ďalej svojim rovesníkom, a tak
aj naša škola zvládla výzvu Code Week 4
All - programovanie pre všetkých! No naše
programovanie nekončí vyhodnotením aktivít Európskeho týždňa programovania. Ak
má nejaká škola záujem o workshop Lego
robot, Micro:bit, programovanie v Pythone,
Scratchi, ukážky First LEGO League, 3D tlače
a umelej inteligencie, budeme veľmi radi,
ak ku nám zavíta.“
Študentom teda želáme veľa entuziazmu
a trpezlivosti a pani učiteľke gratulujeme!
Lucia Babejová

Nakupujte
len to čo
potrebujete

Objednajte si jedlo,
podporíte lokálnu
reštauráciu

Prebytočný
bioodpad
zamrazte
a kompostujte
neskôr

Vytvorte si
plán varenia

ODPAD

Kompostujte
bioodpad

Trieďte
odpad

KUCHYŇA

menej odpadu

Nakupujte
len to čo
potrebujete

Pravidelne perte
a žehlite
utierky
a uteráky

NÁKUPY

Využite donáškové
služby

Netvorte
prehnané
zásoby

Zodpovedným správaním
a triedením odpadu, šetríte vaše
aj obecné peniaze.

Využívajte vlastné
tašky a nákupné
vrecká

Začnite s jarnou
výsadbou
Upracte knihy,
skrine s náradím
či v kuchyni
Zapojte
do aktivít
celú rodinu

OCHRANA
ZDRAVIA
Ušite si rúška
doma

Recyklujte obaly
antibakteriálnych
prípravkov

Dojedzte čo ste
navarili
Využite
zásoby
v komore

Ako tvoriť

počas karantény?

Nemíňajte
peniaze
na zbytočnosti

Zbierajte bioodpad
už pri varení

VOĽNÝ
ČAS

Vytrieďte
skrine
s oblečením
Vyberte kompost
z kompostéra

Upracte okolie pri prechádzke

TS MESTA LEVOČA

Budeme za odpad
platiť menej?
Mesto Levoča sa pripája k obciam, v ktorých je zavedený systém modernizovaného odpadového
hospodárstva, a to vďaka krokom, ktoré už od decembra minulého roka realizujú Technické služby
mesta Levoča. Ako sme Vás už viackrát informovali, vedenie TSML spustilo proces čipovania
zberných nádob na zmesový komunálny odpad.
Uvedomujeme si, že tieto informácie
vo Vás vyvolávajú množstvo otázok.
„Budeme za odpad platiť menej? Mám
niekde nahlásiť veľkosť mojej zbernej
nádoby? Mám svoju zbernú nádobu
niekde priniesť? Koľko ma to bude
stáť?“ Dnes by sme Vám tieto otázky
radi postupne zodpovedali.
1. Prečo čipujeme?
Ide o moderný a štandardizovaný spôsob riadenia odpadového hospodárstva, ktorý nám, ako zberovej spoločnosti, umožní získať relevantné dáta
o počte a rozmiestnení zberných nádob a predovšetkým, nám to umožňuje nastaviť systém ako fungujúci celok
s prihliadaním na logistickú, ekonomickú a praktickú stránku. Inak povedané,

dáva možnosť získať detailný prehľad
o realizovanom zbere (miesto, dátum,
čas, veľkosť nádoby), čo umožňuje
(v prípade zavedenia množstvového
zberu) platiť presnejšiu čiastku za vyvezený odpad. To znamená, že by sme
v budúcnosti mohli uvažovať aj o zmene poplatkovej povinnosti – kedy by
sa poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady neodvíjal
od počtu členov Vašej domácnosti, ale
od toho, akú veľkú zbernú nádobu ste
vyložili a ako často.
2. Čo sa v procese čipovania vyžaduje od občana?
Nič výnimočné. Jedinou požiadavkou
je nepoškodená zberná nádoba. Každá
domácnosť musí mať k dispozícii ná-
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dobu na zmesový komunálny odpad,
a to s objemom 120 alebo 240 litrov.
Ideálnou je čierna plastová nádoba na
kolieskach. Vo výnimočných prípadoch
môžeme čipovať aj kovovú nádobu
s objemom 110 litrov, za predpokladu,
že je naozaj vo veľmi dobrom stave. Iné
typy zberných nádob čipované nebudú.
Opäť pripomíname, že ak ste si v uplynulých dňoch našli nálepku upozorňujúcu na to, že Vaša nádoba je nevyhovujúca, je nevyhnutné si ju vymeniť.
Tip pre Vás: zbernú nádobu si môžete zakúpiť priamo na zbernom dvore
v Levoči, Kežmarská cesta 65. Aktuálny cenník nájdete na stránke TSML:
http://ts.levoca.sk/

TS MESTA LEVOČA
3. Je potrebné hlásiť veľkosť zbernej nádoby? Mám svoju zbernú
nádobu niekam priniesť?
Nie, toto nie je potrebné! V priebehu
roka 2020 budú postupne oznámené
tzv. zóny, na ktorých bude v danom
období čipovanie prebiehať. Zónou
sa rozumie vopred uverejnený zoznam
ulíc, ktoré navštívi pracovník TSML,
a na ktorých budeme čipovanie realizovať. V DEŇ ZBERU ZKO, stačí vyložiť
zbernú nádobu obvyklým spôsobom
a ponechať ju na tomto verejne dostupnom mieste aspoň do 17:00 hod.
Naši pracovníci tak získajú priestor na
inštaláciu čipu aj bez toho, aby bol potrebný vstup na súkromný pozemok.
4. Kedy bude čipovanie prebiehať?
Čipovanie prebieha už niekoľko týždňov. Z dôvodu pandémie sme samozrejme museli tento proces na chvíľu
prerušiť, avšak aktuálne už máme
ukončené označovanie zberných nádob v lokalite (Gerlachovská, Krivánska, Kežmarská, Ždiarska, Slavkovská,
Mengusovská a Popradská ulica).

V mesiaci jún pokračujeme zónou:
Lúčna,
Lesná,
Vodárenská,
Ovocinárska ulica.
Prosíme obyvateľov týchto ulíc, aby
v deň zberu ponechali svoju nádobu
dostupnú na verejnom priestranstve
aspoň do 17:00 hod. Naši pracovníci
tak budú mať priestor na inštaláciu
čipu. Ďakujeme.
5. Čo sa stane, ak moja nádoba nebude očipovaná?
Do 31.12.2020 nič, avšak od 1.1.2021
už odpad z takejto nádoby vyvezený
nebude.
6. Koľko ma to bude stáť?
So samotným čipovaním zberných
nádob nevznikajú občanom mesta Levoča žiadne ďalšie poplatky. Náklady
na tento proces nesú v plnom rozsahu
Technické služby mesta Levoča.

Na záver ešte posledná - najčastejšia
otázka týchto dní.
7. Budeme platiť za odpad menej?
Veľmi radi by sme Vám na túto otázku
odpovedali kladne, avšak toto už nie je
v našej kompetencii. Samotné zavedenie čipov na zberné nádoby neovplyvňuje výšku poplatku za komunálne
odpady.
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady upravuje zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
Zákon upravuje spôsob vyrubenia poplatku v závislosti od toho, či je v obci
zavedený množstvový zber, alebo
nie. V prípade zavedenia množstvového zberu obec nevydáva platobný výmer, ale podmienky a spôsob platenia
ustanoví vo všeobecne záväznom nariadení. Ak v obci množstvový zber nie
je zavedený, obec vyrubuje poplatok
každoročne rozhodnutím (platobný
výmer) na celé zdaňovacie obdobie.
Ďalšie informácie budú zverejňované
postupne. Ak máte nejasnosti, alebo
iné otázky týkajúce sa čipovania, môžete využiť aj naše telefónne číslo: 0903
418 229, alebo FB profil: Zber odpadu
v Levoči. Ďakujeme za Vašu súčinnosť
a spoluprácu.

Zberný dvor

Kežmarská cesta č.65, 054 01 Levoča

Pondelok
Utorok - Piatok
06:00 - 18:00
06:00 - 14:00
Sobota
Zatvorené
Ak máte akékoľvek otázky, využite prosím možnosť
spojiť sa s nami prostredníctvom
FB stránky: Zber odpadu v Levoči.
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ŠKOLSTVO

Nové múzejné, edukatívne programy pre školy, 3. časť

Pochopme svet ticha a tmy
12. mája 2020 sa k bežnému režimu
vrátilo aj Múzeum špeciálneho školstva v Levoči. Nakoľko sme však múzeom, ktoré je založené predovšetkým
na interaktívnom zážitku, spojeným
s aktívnou prácou s vybranými učebnými pomôckami či replikami, je nutné
dodržiavanie prísnych hygienických
štandardov. V súvislosti s hygienickými
opatreniami sme preto dočasne upravili vstupy do múzea v rozsahu každých
90 minút. Po každej lektorovanej prehliadke, trvajúcej maximálne 45 minút,
bude prebiehať dôkladná dezinfekcia
priestorov. Samozrejmosťou je pre návštevníkov aj zamestnancov ochranné
rúško, dezinfekcia rúk, meranie telesnej teploty bezdotykovým hovoriacim
teplomerom a jednorazové rukavice.
Maximálny počet návštevníkov na jeden vstup sme taktiež dočasne upravili
na 5 osôb vrátane detí.
Naša programová ponuka obsahuje:
lektorované prehliadky interaktívnej
expozície a tiež zaujímavé, zážitkovo-vzdelávacie programy, ponúkajúce množstvo rozširujúcich informácií
z oblasti špeciálneho školstva. Deti aj
dospelí sa tak hravou, zážitkovou a nenútenou formou zoznámia nielen s pojmami nepočujúci, nevidiaci, hluchoslepí a telesne znevýhodnení, ale dozvedia
sa aj niečo o ich živote. Najviac sa však
v múzeu venujeme téme vzdelávania
žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
V predchádzajúcich číslach LIMKY
sme vám predstavili už dva programy:
Braillovo písmo, ako ho nepoznáme
a Prekročme bariéru ticha. Dnes vám
predstavíme tretí program.

Pochopme svet ticha a tmy
Hoci to hluchoslepí v živote vôbec
nemajú ľahké, vedia si život v rámci
svojich možností užívať a dokážu sa aj
vzdelávať. História pozná aj prípady,
kedy hluchoslepí vyštudovali vysoké
školy. Ako to dokázali? V múzeu vám
prerozprávame neľahké osudy a cesty
hluchoslepých za vzdelávaním.
Aj tento program je prispôsobený tak,
aby zaujal aj nášho najmladšieho návštevníka, preto si s najmenšími pozrieme rozprávku o Helen Kellerovej,
šikovnej a silnej žene, ktorá ako malé
dieťa prišla o zrak aj sluch. Komunikácia pre ňu bola spočiatku ťažká, ba
až nemožná, keďže Helen nepočula,
nerozprávala ani nevidela. Žila v tichu
a v tme, avšak prišiel deň, keď sa stretla
so slovami. Slová boli vyhmatávané do
jej dlaní. Vďaka dotyku sa naučila komunikovať, a tým otvoriť svoj vnútorný
svet a pochopiť ten vonkajší. Ste zvedaví ako sa hluchoslepí dorozumievajú?
V múzeu vám predstavíme dotykovú,
teda hmatovú abecedu.
Pre väčších návštevníkov múzea máme
pripravené aktivity, vďaka ktorým im
priblížime to, aké to je, keď niekto príde o zrak, aj sluch súčasne a musí žiť
v tichu i tme.
Vedeli ste o tom, že aj na Slovensku
máme jednu školu, ktorá sa venuje práve hluchoslepým deťom? Evanjelická
spojená škola internátna je skutočne
jedinou na Slovensku s týmto zameraním a nachádza sa na východnom
Slovensku, v Červenici. Rady vám v múzeu priblížime, ako taká škola funguje.
Hluchoslepým pomáha tiež nezisková
organizácia Maják s kapacitou 9 miest,

sídliaca v malebnej dedinke Sady nad
Torysou, neďaleko Košíc. Maják funguje celoročne.
Ako už teraz vidíte, hluchoslepí sú ľudia, ktorí dokážu veľa vecí a s určitosťou vieme povedať, že dokážu žiť život.
Rady vám ich svet v rámci našich možností priblížime, aby títo ľudia neboli
pre vás veľkou neznámou.
Nakoľko momentálna situácia neumožňuje realizovať prehliadky pre
organizované, vopred objednané skupiny návštevníkov a taktiež zážitkovo-edukatívne programy sú určené
maximálne 5-člennej skupine rodičov
s deťmi, resp. po opätovnom otvorení
škôl, školským skupinám s obmedzeným počtom žiakov na jeden vstup.
Bližšie informácie a metodický list
k jednotlivým programom nájdete na
našej webovej stránke https://msslevoca.sk/ucime-sa-v-muzeu/.
Ešte stále nekončíme s našou ponukou
vzdelávacích programov, ktoré vám
budeme postupne i naďalej predstavovať.
Najdôležitejšou informáciou však je, že
od 1. júna až do konca septembra bude
múzeum otvorené aj počas víkendov
a sviatkov, dokonca predlžujeme aj
otváracie hodiny.
Otváracie hodiny počas leta
(jún - september):
Pondelok – piatok:
od 9.00 do 17.00 hod.
Víkendy a sviatky:
od 10.00 do 17.00 hod.
Jednotlivé vstupy:
o 9.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00 hod.
V prípade akýchkoľvek otázok, ale aj
prípadných rezervácií prehliadok nás
môžete kontaktovať telefonicky alebo
mailom.
•
telefonicky: +421 53 451 28 63,
+421 918 625 285
•
mailom: mss.levoca@gmail.com
Kolektív Múzea špeciálneho
školstva v Levoči, CVTI SR

Žiaci 1. ročníka ZŠ Francisciho v Levoči
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HISTÓRIA

Z opatrení a rád pri nákazlivých
chorobách v minulosti
Tak ako v poslednom období všetci intenzívne prežívame a pociťujeme
na vlastnej koži neblahé dôsledky pandémie súvisiacej s koronavírusom
COVID-19 a s ním súvisiace opatrenia štátnej moci, ani v minulosti sa
ľudstvu nevyhli rôzne nákazlivé choroby, ktoré prerástli
do obrovských rozmerov – epidémií.

V našom príspevku sa zastavíme
v dobe osvietenstva, v čase panovania
Márie Terézie (1740-1780) a jej syna
Jozefa II. (1780-1790). Túto éru sprevádzal pokrok, do popredia sa dostávala
veda, ktorú štát podporoval a zvýšený
záujem sa venoval zdravotníctvu. Začal
sa klásť čoraz väčší dôraz na vzdelanie
a potrebnú odbornú kvalifikáciu nielen
lekárov, ale všetkých zdravotníckych
pracovníkov. Medicína sa študovala
na zahraničných lekárskych fakultách,
prevažne nemeckých. Aj od felčiarov
(ránhojičov, chirurgov) a pôrodných
asistentiek (babíc) sa vyžadovala odborná erudícia. Túto získavali najmä
vo Francúzsku a Rakúsku. Pre naše
územie bolo významným a zaiste i vítaným krokom zriadenie lekárskej fakulty v Trnave Máriou Teréziou v roku
1770. Fungovala síce len sedem rokov

a potom sa presťahovala do Budína, no
i tak zohrala významnú úlohu pre našu
medicínu.
K častým javom vtedajšej doby patril vysoký výskyt najrozmanitejších
chorôb, infekčných nákaz a epidémií,
ktoré sa spájali s vysokou úmrtnosťou.
Výrazne k tomu prispievali aj zlé hygienické podmienky, bieda, nedostatočná
výživa obyvateľstva a hlad, predovšetkým v rokoch neúrody. I tieto okolnosti, ako aj narastajúci počet vzdelaných
lekárov, si vynútili utvorenie ústrednej
ustanovizne štátu – Kráľovskej zdravotnej komisie, starajúcej sa o zdravotné
problémy krajiny. Zriadila sa funkcia
stoličného lekára, do kompetencie
ktorého patrila nielen starostlivosť
o zdravie ľudí žijúcich v príslušnej stolici, sledovanie chorobnosti a podávanie

hlásení, ale aj kontrola práce lekárnikov, ránhojičov a pôrodných báb. Prislúchala mu aj starostlivosť o zdravie
úžitkových zvierat a ich ochrana pred
hromadnou nákazou, ako aj organizovanie lepšej zdravotníckej osvety. Bola
to práca nesmierne náročná a zodpovedná, veď v tom čase na jedného
lekára pripadlo v priemere 100 tisíc
ľudí. A tak sa liečiteľstvom prirodzene
zaoberali osoby bez potrebného odborného vzdelania – potulní mastičkári
a ránhojiči, ktorí sa však napriek tomu
medzi ľudom tešili priazni a dôvere.
Jedným z mnohých zdrojov informácií
o zdravotnej situácii na Spiši v tomto
období je práve správa stoličného lekára Jána Jakuba Engela z roku 1789,
ktorú predložil Spišskej stolici. Podáva
v nej podrobný obraz o zdravotnom

Z rád stoličného lekára Jána Jakuba Engela pri ochorení na úplavicu v roku 1789
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HISTÓRIA
stave obyvateľstva a tiež vykresľuje
detailnú situáciu z vizitácie 15 lekární,
z toho troch v Levoči.
Záznamy, týkajúce sa zdravotného
stavu obyvateľstva, disponujú cennými údajmi o rôznych ochoreniach
ľudí a liečebných postupoch lekárov
a felčiarov. Okrem bežných prechladnutí, rôznych úrazov, pôrodov, vyskytli
sa tiež prípady mŕtvice, reumatizmu,
astmy a ďalších pľúcnych chorôb, žalúdočných zápalov a katarov. No najzávažnejšími ochoreniami boli dve
– brušný týfus a úplavica (dyzentéria,
červienka), pretože prerástli až do epidémií.
Prvá choroba – brušný týfus, sa objavila
už v januári 1789. Veľmi rýchlo sa rozšírila a nadobudla charakter masového
ochorenia. V predložených správach
zo 17 obcí vyplýva, že bola skoro všade rozšírená. Zo zisteného počtu 2 251
chorých na ňu zomrelo až 165 ľudí.
S nástupom jesene sa začala šíriť medzi ľuďmi ďalšia choroba – úplavica.
Už v auguste v Spišskom Štiavniku jej
podľahlo 18 ľudí a u ďalších 53 – detí
i dospelých sa prejavili jej symptómy.
Z obavy pred opätovným vypuknutím
epidemiologickej nákazy vypracoval
stoličný lekár pre ľudí návod, ako jej
predchádzať i ju liečiť v ich materinskej
reči – slovenčine. Vzhľadom na rýchle
šírenie a nákazlivosť touto chorobou

naliehavo žiadal, aby jeho návod bol
bezodkladne rozšírený medzi ľudom.
Najskôr v ňom radil, ako ochoreniu
predchádzať, ako sa chrániť. Kládol dôraz na to, aby ľudia pri prácach na poli
v letných horúčavách, keď sú rozohriati
a spotení, nepili nič veľmi studené, ale
vlažné. Varoval pred pitím mlieka od
chorých kráv, či mútnej a znečistenej
vody, vystríhal pred konzumáciou nedozretých orechov, ovocia a lesných
plodov a nabádal k striedmosti v jedení
mäsa. Taktiež prízvukoval, aby si ľudia
dobre vyčistili svoje studne, aby mali
čistú a zdravú vodu na pitie a varenie
pre seba i statok. Zdôrazňoval aj potrebu čistoty a častého vetrania obydlí.
Ďalej radil, ak už v dome niekto ochorel, aby mu bolo vyhradené osobitné
miesto, aby bol izolovaný od ostatných
„... budto pod sopinu, w Stodolach,
aneb na pugdoch!...“ Všetky prikrývky
a plachty chorého mali byť odložené
mimo bežného používania, potom sa
mali namočiť do lúhu a vyprať. Naliehavé bolo hneď pýtať prostriedok od
žalúdka od „processualneho Felčera.“
Chorí nesmeli v žiadnom prípade užívať koreniny (červený peper, čierny
ďumbier a iné) „...Ktore skrs swu mocz
takowim to Horimskodlive su uživat,
nebo stakowich to mocznich prostredky často biwa, ze plutsa, a gine častky
wnitrne sa zapalya. Skrz ktere zapalyeny nasleduge. Brand, ktery guz smrtelna horost biwa.“ Chorí mali dostať dobrú a starostlivú pomoc, ich strava mala
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byť z múky a napríklad taká: „paptzun,
Kissel, krupy, Tunka ze Ščawy, Kapustna Yuha, Sallata, Želte a bjele winitsky,
Lesne winičky, Jahody, Hlozinky, Tarenky, Borownictze, zrele ovotze, Kwasne
Jabluka, Ogurky a želte dinje...“ Chorým radil veľa piť, aby sa im črevá obmývali a choroba sa vyplavovala z tela
von a nerozmnožovala sa. Upozorňoval
na nesprávne rozširované informácie
o obmedzení pitia. Odporúčal aj pobyt
na čerstvom vzduchu. V ranných a večerných hodinách však bolo nevyhnutné pacientov ochrániť pred chladom
a dobre ich pozakrývať. Richtárom kládol za povinnosť, aby v prípade úmrtí
boli telá čo najskôr pochované.
Aj z neskoršieho obdobia sa zachovalo
v našom archíve veľa pekných dokumentov vypovedajúcich o rôznych nákazach a zdravotníckych opatreniach
voči nim.
Napríklad v roku 1828 sa na Spiši rozšírilo veľmi nebezpečné ochorenie – besnota. Tlačou vyšli vtedy rady pre ľud,
čo robiť v prípade uhryznutia besným
zvieraťom. O tri roky nato, v roku 1831
tu zase vypukla cholera s následným
sedliackym povstaním .... ale o tom
zase niekedy nabudúce.
PhDr. Alena Kredatusová
Spišský archív v Levoči

CIRKVI
EVANJELICKÁ CIRKEV
AUGSBURSKÉHO VYZNANIA

SLOVÍČKO OD MINORITOV
Jún – túžba milovať s trpezlivosťou a láskavosťou Ježišovho Srdca

Slovo z Písma Svätého na mesiac jún.
„Ak ma milujete, zachovávajte
moje prikázania. A ja budem prosiť Otca, a dá vám iného Radcu,
aby bol s vami až naveky. Ducha
pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože Ho nevidí, ani nezná.
Vy Ho znáte, pretože pri vás ostáva
a bude vo vás.“
J14,15-17
Služby Božie sa konajú v evanjelickom kostole na námestí.
1. 6. 2020 – 2. slávnosť svätodušná,
17.00 hod.
7. 6. 2020 – Svätá Trojica, 8.30 hod.
14. 6. 2020 – 1. nedeľa po Svätej
Trojici, 8.30 hod.
21. 6. 2020 – 2. nedeľa po Svätej
Trojici, 8.30 hod.
28. 6. 2020 – 3. nedeľa po Svätej
Trojici, 8.30 hod.
29. 6. 2020 – sviatok Petra a Pavla,
17.00 hod.
Nech vás všetkých chráni a požehnáva náš milý Pán a Spasiteľ Ježiš
Kristus.
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
WEB: ecavle.sk

Drahí Levočania,

Poriadok sv. omší:

v júni si osobitne uctievame lásku Ježišovho Srdca. V litániách ospevujeme
vlastnosti Božského Srdca a zároveň
prosíme, aby sa nad nami zmiloval.
Uvedomujeme si, že sme stvorení na
Boží obraz a naše srdce by malo byť
podobné tomu Ježišovmu, no nie je.
Preto prosíme o milosrdenstvo a o zázrak premeny. Dnešný svet miliónkrát
opakujúcich sa reklám potvrdzuje, že
sa oplatí investovať do toho, čomu venujeme pozornosť, pretože kde je náš
poklad, tam bude aj naše srdce. (Lk 12,
34) Čomu sa venujeme, čo pokladáme
za dôležité, to naplní naše srdce. A z plnosti srdca hovoria ústa. (Mt 12, 33)
Nakoľko je v našom srdci Božia dobrota
a pokoj, natoľko nimi budú naplnené
aj naše slová a skutky. V tomto čase
pandémie vidíme, že to, čo vychádza
z našich úst môže byť aj priamo zdraviu
škodlivé a tak si dávame pred ústa nie
servítku, ale rúško. Pre náš vzťah k Bohu
i k človeku je potrebné, aby sme naše
srdce napĺňali túžbou po schopnosti
prejavovať milosrdenstvo, trpezlivosť,
láskavosť. Je dôležité, aby nechýbali tí,
ktorí tým žijú a je to na nich vidieť.

pondelok – piatok: 7.00, 15.50
sobota: 7.50
nedeľa: 9.00 – pre seniorov. 11.00;
16.00 – so zameraním na deti.

Kvôli pandémii majú byť na Spišskej
Kapitule nezvyčajne v jednom týždni
troje vysviacok: diakonské, kňazské
a biskupská (18., 20. a 24. 6.). Modlíme sa za svätencov, aby boli horlivými
ohlasovateľmi lásky Ježišovho Srdca.
Kvôli koronakríze je aj v našom chráme
mierne upravený poriadok bohoslužieb:
Brat Martin Mária Kollár, OFMConv.
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O 9.00 slúžime svätú omšu na úmysel, ktorý sme prijali na daný deň
pre nemocničnú kaplnku. Seniori sa
podľa uváženia môžu zúčastniť inej
svätej omše. Počas nedeľných svätých omší zabezpečujeme ozvučenie, ako aj rozdávanie svätého prijímania aj na nádvorí kláštora.
Sviatosť zmierenia: v pondelok –
piatok od 15.15 do 15.45. Spovedáme v kostole – v miestnosti oproti
sakristii, prípadne aj v sakristii.
Vysluhovanie sviatostí je možné dohodnúť aj telefonicky na t.č.
053 451 4570.
Júnové pobožnosti: každý deň
o 15.30, v sobotu po svätej omši.
7. júna – deň liturgickej spomienky
na blahoslavených Michala a Zbišeka – požehnanie ich relikviami v závere svätých omší.
11. júna – Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi – procesia
na Košickej ulici – po svätej omši
o 15.50.
13. júna – Sviatok svätého Antona –
požehnanie chleba sv. Antona a ľalií
– v závere sv. omše o 7.50.
19. júna – Slávnosť Srdca Ježišovho
– pobožnosť k Božskému Srdcu po
sv. omši o 7.00 a o 15.30.
29. júna – Slávnosť svätých Petra
a Pavla – sväté omše o 7.00 a o 15.50.

SPOMIENKY A POĎAKOVANIA, CIRKVI

Spomienky

a poďakovania

„Zhasli oči, ktoré nám boli také drahé, dotĺklo šľachetné srdce,
ktoré sme mali tak radi, stíchol milý hlas, stuhli ruky,
ktoré pilne pracovali.
Odišla a už sa nevráti. A nám zostali iba fotograﬁe a spomienky.“

Božka Mikušová rod. Zombeková
Dňa 30. mája uplynulo 40 rokov odo dňa, čo nás navždy opustila naša sestra Božka Mikušová
rod. Zombeková
Ďakujeme za tvoju lásku, nezištnú pomoc a obetavosť. Spomíname a nezabúdame.
Súrodenci s rodinami.

GRÉCKOKATOLÍCKA
CIRKEV
Bohoslužobný program na mesiac jún
2020.
Sväté liturgie v týždni:
pondelok,
streda (csl.),
štvrtok,
piatok

16:30

utorok, sobota

07:30

Sväté liturgie v nedeľu:
08:00 cirkevnoslovansky

„Odišla tíško ako odchádza deň,
v našich srdciach zostáva spomienka len.“

09:30 po slovensky

Daniela Gallíková

11:00 po slovensky

Dňa 17. 4. 2020 sme sa rozlúčili s mojou mamkou, babkou a príbuznou Danielou Gallíkovou.
Úprimne chceme poďakovať Mons. Prof. Františkovi Dlugošovi, PhD. za dôstojnú rozlúčku
a pohrebné obrady. Naša vďaka patrí aj MUDr. Dagmar Mogrovičovej, primárke dialyzačného
strediska v Sp.Novej Vsi a MUDr. Tatiane Albertovej, lekárke Klinickej onkológie v Poprade za
ich príkladnú starostlivosť a humánny prístup.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť s drahou zosnulou, za prejavy sústrasti a kvetinové
dary.
Spomínajte na ňu vo svojich modlitbách.
Syn Mario a rodinou.

Prikázané sviatky v mesiaci jún:
29. 6. – pondelok
– Svätí apoštoli Peter a Pavol
Sviatky v mesiaci jún:
1. 6. – pondelok
– Pondelok Svätého Ducha
11. 6. – štvrtok

„Ten, kto Ťa poznal, spomenie si,
ten kto Ťa mal rád, nezabudol.“

– Najsvätejšej Eucharistie

Štefan Chamila

– sviatok Božského srdca - voľnica

19. 6. – piatok
24. 6. – streda

Dňa 13. 6. 2020 uplynie osemnásť rokov od kedy nás opustil otec, dedo Štefan Chamila.
Spomínajú dcéry Eva s rodinou a Dana s rodinou.

„Ó, Pane, stala sa vôľa Tvoja, zhasli oči, ktoré nám boli tak drahé,
dotĺklo zlaté srdce, ktoré sme mali tak radi, stuhli ruky, ktoré pre
nás tak pilne pracovali.“

Margita Suranovská

– Narodenie sv. Jána Krstiteľa (patrón našej archieparchie)
Akékoľvek zmeny času slúženia sv.
liturgií budú oznámené pri nedeľných oznamoch.

Dňa 17.05.2020 nás navždy opustila naša drahá Margita Suranovská.

Gréckokatolícky farský úrad,

Ďakujeme všetkým za účasť na poslednej rozlúčke dňa 20. 5. 2020, ako i za kvetinové dary a prejavy sústrasti v našom hlbokom žiali. Touto cestou vyjadrujeme úprimné poďakovanie Mons.
prof. ThDr. ICDr. PhDr. PaedDr. Františkovi Dlugošovi, PhD. za dôstojnú rozlúčku a pohrebné
obrady.

Potočná 6, 054 01 Levoča

Naše poďakovanie patrí aj celému kolektívu zamestnancov zariadenia Humanitár za príkladnú
starostlivosť.
Smútiaca rodina.
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tel.: 053 – 451 34 36;
levoca@grkatpo.sk;
grkatle.sk

SPOMIENKY A POĎAKOVANIA, PLATENÁ INZERCIA

Spomienky

a poďakovania

„...Ja som vzkriesenie a život,
kto verí vo mňa aj keď umrel,
bude žiť...“

Mária Boroviaková
Dňa 26.04. 2020 sme sa rozlúčili s našou drahou manželkou, krstnou mamkou a sestrou.
Ďakujeme za modlitby a duchovnú podporu. Spomínajte na ňu vo svojich modlitbách.
Manžel Jozef.

Ema Kellerová
Oznamujeme priateľom a známym, že naša mama, babka a prababka dňa 2. 4. 2020 nás opustila.
Venujte jej tichú spomienku a modlitbu.
Smútiaca rodina, syn Jozef, dcéra Jana a syn Peter s rodinami.

Rozália Gurbovičová

Okresné riaditeľstvo Policajného
zboru v Poprade aj v čase situácie
pandémie COVID-19 upozorňuje verejnosť, najmä seniorov, na páchanie
podvodov a krádeží pod vymyslenými legendami s rôznymi emotívnymi
príbehmi, ktorými sa podvodníci snažia získať dôveru seniorov, dostať sa
do ich príbytkov, lokalizovať miesto
ich úspor a v nepozorovanej chvíli
od nich podvodne vylákať alebo ich
okradnúť o celoživotné úspory. Nie
je vylúčené, že seniorov môžu páchatelia kontaktovať aj osobne priamo v ich obydlí s ponukou rôznych
služieb, napr. nákup potravín, dezinfekčných prostriedkov alebo predaj
liekov na ochranu pred koronavírusom.
Za účelom zvýšenia informovanosti
verejnosti, najmä seniorov, Policajný
zbor:
1.

Týmto sa chceme poďakovať MUDr. Petrovi Jeseňákovi za všetko, čo pre našu maminu Rozáliu
Gurbovičovú urobil, za jeho ľudský prístup a starostlivosť. Ďalej by sme chceli poďakovať chirurgickému tímu a tímu z ARO.
Ďakujeme veľmi pekne.
Smútiaca rodina.

Ponúkam do prenájmu na dlhšiu dobu 3 izbový byt na 3. poschodí.
Byt je na Bottovej ulici č. 16 v Levoči. Byt je slnečný.
Viac informácií na tel. čísle: 0949 580 450
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2.

3.

4.

5.

upozorňuje seniorov, aby boli
obozretní voči neznámym osobám, ktoré ich telefonicky kontaktujú z rôznych príčin (napr.
meranie teploty, predaj filtrov,
ochranných rúšok, dezinfekčných gélov a pod.) a žiadajú od
nich peniaze,
odporúča seniorom, aby si skutočnosti uvádzané v telefonickom rozhovore s neznámou
osobou ihneď overili u svojich
príbuzných alebo iných osôb,
ktorým dôverujú,
vyzýva seniorov, aby nevyberali
svoje finančné úspory pre cudzie
osoby zo svojich účtov alebo
vkladných knižiek a nedávali peniaze osobám, ktoré nepoznajú,
odporúča seniorom, aby nevpúšťali cudzie osoby do svojich príbytkov a boli opatrní pri internetových nákupoch a overili si
predajcov e-shopov,
žiada seniorov, aby v týchto prípadoch, alebo v prípadoch, kedy
vzniká podozrenie z podvodného konania, ihneď kontaktovali
Policajný zbor na čísle 158.
plk. Ing. Ján Dubňanský
riaditeľ

VOĽNÝ ČAS

Cyklotúra z Levoče
cez Záľubicu a Hradisko
Tri párky na raňajky a cyklotúra. S týmito myšlienkami sa budím v zamračenú letnú nedeľu. Letmý pohľad na
meteostanicu prezrádza, že teplota sa
horko-ťažko vyškriabala cez 15 °C. No
nič – pre „potivca“ ako ja je to ideálna
teplota na trochu bicyklovania. Dnešná
trasa povedie z Levoče do Sedla pod
Krížovým vrchom, dole cez bývalú
obec Ruskinovce až do Záľubice, potom cez Ľubickú dolinu na chatu Gehuľa, ďalej k ruinám chaty Sklenár, cez
bývalé strelnice protivzdušnej obrany
do dediny Hradisko, potom hore na
Brezovú a cez Zbojnícku lúku späť do
Levoče.
Túru začínam už tradične pri smerovníku neďaleko Košickej brány, ktorá
je hlavným vstupom do historického
centra Levoče. Je presne 10.00 h a počasie sa nemení, takže rýchly úvodný
zjazd Dubkovcom si nijako extra neužívam. Prvé zastavenie je na vstupe
do bývalého Vojenského výcvikového
priestoru Javorina, ktorý dodnes mnohí nazývame „vojenské pásmo“. Cesta
sem vedie čiastočne
po cyklochodníku,
no hlavne po slušnej
asfaltke z Levoče do
Závady. O 20 minút
už fotím zdevastovaný strážny domček
na vstupe do pásma,
obrastený burinou. Je
tu aj smerovník, ktorý
cykloturistov naviguje na značené cyklotrasy. Ja sa budem
držať žltej značky, vedúcej cez sedlo pod
Krížovým vrchom do
Záľubice. V mieste
zvanom „Voľareň“ sa
lesom nesú zvuky
zvonov a ľudský krik.
Najprv nechápem,
ale príchod na miesto
nad rozľahlou lúkou
odhaľuje veľké stádo
pasúcich sa kráv. Na
chvíľu sa zastavujem,

fotím. Jedna z kráv sa motá podozrivo
blízko lesa. Bačovo „Heeej, boha tebe,
dze tam idzeš?!“ ju však hneď vracia
späť na lúku a ešte pár sekúnd sa nesie dolinou ako ozvena. Som rád, že
aj takúto podobu má návrat života do
Levočských vrchov. Šliapem ďalej po
dôverne známej ceste. Hádam by som
ju dal aj poslepiačky. Hore v sedle si
všímam prístrešok „Hubert“ a miestami
poškodené turistické a cykloturistické
značenie na stromoch. Medzitým už
bolo obnovené, no kto vie, na ako dlho.
Zjazd do Záľubice je dlhý a mierny. Občas čo-to sfotím, ale zastávky sú krátke.
Na dlhšie odstavujem bicykel až pri
kaplnke v Ruskinovciach. Aj tu pred
časom pribudol smerovník. Vchádzam
do vnútra kaplnky, ktorá je vybudovaná na mieste, kde kedysi stál dvojloďový kostol sv. Agnesy z 13. storočia.
Toto miesto má nepochybne svoje
čaro. Neďaleko na lúke stojí nenápadný kríž s drevorezbou, ktorý pripomína, že tu stál aj evanjelický kostol. Oba
kostoly boli zlikvidované, obyvatelia
vysídlení a dedina zrovnaná so zemou
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v súvislosti so zriadením Vojenského
výcvikového priestoru v roku 1952. Na
historických fotkách vo vnútri kaplnky
je vidieť, aké veľké v tom čase Ruskinovce boli. Po chvíli sa pohýnam ďalej,
krátko na to prichádzam ku kasárňam
v Záľubici. Fotím to, čo z nich ostalo.
Autopark je zarastený dvojmetrovou
burinou, plech zo strechy je čiastočne
strhnutý a voľne si veje vo vetre. Zaujal
ma pohľad na buzerplac, kde doteraz
krásne svieti nápis „Slúžime vlasti“. Bicykel opieram o pekný drevený smerovník a zbehnem si odfotiť vstupnú
bránu so stále čitateľnou výzvou na
predloženie povolenia na vstup.
Toto miesto je zároveň križovatkou cyklotrás. Vľavo je panelovka, ktorá smeruje do vnútra Levočských vrchov na Václavák, a doprava vedie cesta do Levoče,
ktorou som sem prišiel. Zároveň tu mením žltú značku za zelenú a po rýchlom
cvaku pomaly zarastajúceho heliportu
pokračujem miernym stúpaním, smer
Ľubické Kúpele. Na chvíľku sa ešte zastavujem pri pamätníku, venovanému

VOĽNÝ ČAS
piatim obetiam požiaru nákladného
vojenského auta, naloženého farbami,
ktorý sa tu odohral v apríli 1996. Pri pomyslení na túto nezmyselnú tragédiu,
ktorá navždy zmenila osudy osemnástich mladých ľudí, ma striasa. Venujem
im tichú spomienku a poberám sa ďalej. Pri veľkej lesnej škôlke opúšťam
širokú cestu, vybudovanú pre tanky
(neďaleko bola tanková a pechotná
strelnica) a odbočujem doprava. Cesta
po pár desiatkach metrov vchádza do
lesa, obloha sa čistí, pomedzi mraky
čoraz viac presvitá slnko a ja si užívam
tiahle, ale mierne stúpanie Ľubickou
dolinou.
Pri krásne upravenom prameni zastavujem a naberám vodu. Obloha sa
vyčistila a slnko rýchlo zohrieva doteraz chladný vzduch. Teplota zatiaľ
neprekročila 16 °C. Periem prepotenú
šatku a po pár šliapnutiach som pri
miestnej atrakcii – sírovom prameni.
Prv, než stihnem zosadnúť z bicykla,
moju pozornosť zaujal pohyb nejakých
7 - 8 metrov od cesty. Pozerám, že čo
to tam je a v sekunde mi zapína – vlk!
Paráda, tak toto je zážitok, na ktorý
dúfam nikdy nezabudnem. Očividne
mladý vlk je zaujatý dianím v potoku.
Voda, stekajúca po viacerých kaskádkach, síce nešíri žiadny ohlušujúci rachot, no aj tak to stačí na to, aby ani tak
plachý živočích nepočul približujúceho
sa cyklistu. Ani sa nepokúšam vybrať
foťák, radšej sa kochám a tento obraz

si zapisujem do pamäte. Výjav trvá zo
10 sekúnd, pokým sa vlk nepoberie
mojím smerom. Keď ma zbadá, okamžite sa otáča, tromi skokmi sa dostáva
na druhý breh a bez veľkého náhlenia
mizne v húštine. Super super super!
Dobre naladený teda opieram bicykel
o zábradlie a idem k prameňu.
Bol som tu už viackrát. Z malého jazierka pod rúrkou zachraňujem nejaký
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hmyz, pomáham mu na breh. Ochutnám vodu z prameňa, ktorá síce nie
je žiadna extra sláva, ale aspoň z nej
strieľajú cyklistické fľaše. Pozerám, že
zachránený hmyz má očividne samovražedné sklony, lebo sa znova topí.
Chytám ho a so slovami „Boha tebe,
dze tam idzeš?!“ ho odpaľujem do
bezpečnej vzdialenosti. Ešte urobím
pár fotiek altánku a Ľubického potoka,
a ide sa ďalej. Cesta sa krátko na to
prudko stáča vpravo, no odbočke chýba jasné označenie. Pokračujem ďalej
a kontrolujem kríky popri ceste. Mám
chuť na maliny, ale žiadne tu nerastú.
Možno inde. Stúpanie je pomerne strmé, ale na šaška to rozhodne nie je.
Míňam jeden málo výdatný prameň
a motorkára. Dnes prvý. Je niečo po
poldruhej, keď prichádzam na chatu Gehuľa. Dosť ľutujem, že som si na
dnes zobral málo stravy. Banán padol
už v Záľubici a ostal mi jeden malý keks.
Zvažujem, čo ďalej. Možností je viacero – buď sa spustiť po Probstnerke dolu
do doliny, pokračovať po hrebeni do
sedla pod Krížovým vrchom a do Levoče alebo po hrebeni a cez bývalú strelnicu Ruskinovce, dedinu Hradisko, Brezovú a Zbojnícku lúku domov. Domov
sa mi ale nechce, počasie je prijateľné,
teplota tiež, akurát toho jedla je nejak
málo. No nič, idem pekne po hrebeni
a uvidí sa.

VOĽNÝ ČAS
Výhľady sa tento krát veľmi nekonajú,
Tatry sú v mrakoch. Pohľad do doliny
je ale pekný, na jednej strane stredný
Spiš s dominantnou Levočou, na strane druhej Kežmarok a množstvo malých dediniek. V diaľke je jasne vidieť
takmer 40 km vzdialené Tri koruny.
Hrebeň striedavo stúpa a klesá, príjemná cyklistika. Na Sklenári sa veľmi nezdržiavam, robím iba symbolickú fotku
a pokračujem, teraz už v čistokrvnom
zjazde. Na chvíľku zastavujem pri prameni a naberám vodu. Na úbočí nad
cestou registrujem v kríkoch akosi priveľa červenej. Paráda, maliny! Bicykel
nedbalo zastrkávam do odvodňovacieho rigolu na ceste a už sa škriabem po
príkrom svahu v ústrety malinčákom.
Lesné maliny sú síce malé, no chuťovo
sa s tými z obchodu nedajú ani porovnať. Strácam pojem o čase a až neskorší pohľad na hodinky signalizuje, že by
bolo dobré pohnúť sa ďalej.
Nasleduje krátky zjazd, na ktorého konci sa musím rozhodnúť, čo ďalej. Nohy
sú v poriadku, energiu som doplnil,
počasie sa celkom drží, a tak padne
rozhodnutie pokračovať okľukou cez
ruskinovské kasárne, Hradisko a Brezovú. Na krátko sa zastavujem pri veži bývalej strelnice protivzdušnej obrany
Dvorce, ktorú postupne pohlcuje oko-

litá vegetácia. Pri vstupe do autoparku a dôstojníckej bytovky fotím relikt
federácie – československú vlajku na
plote. Ďalšie metre vedú po parádnych
rovných spojovacích cestách, ktoré tu
vybudovali vojaci. Ešte jeden prudký
zjazd a znova som na ceste medzi Levočou a Záľubicou. Po pár šliapnutiach
do pedálov ale odbočujem doľava na
starú panelovú cestu, ktorá vedie k bývalej strelnici PVO Ruskinovce. Vytrasený prichádzam hore, no na rozdiel od
Dvoriec po strelnici neostalo vôbec nič,
všetky budovy boli zrovnané so zemou.
Zjazd lesom na cestu medzi Tvarožnou
a Vlkovcami je síce krátky a náročný, ale
zato lemovaný všadeprítomnými malinami. Je už čosi po tretej, keď začínam
šliapať po asfaltke, smer Hradisko. Je to
príjemná cesta s tiahlym, ale miernym
stúpaním. Po odbočení do dedinky
Hradisko sa však sklon mení a cesta
prudko stúpa okolo zastávky a pomedzi domy. Konečne prichádza rad aj „na
šaška“ (pre necyklistov – je to najľahší prevod, vpredu najmenšie a vzadu
najväčšie koliesko). Trošku pokonverzujem s miestnym ujom a ide sa ďalej. Krátky, možno 50-metrový úsek je
nezjazdný, takže chvíľu si aj potlačím.
Na vrchol Brezovej, poslednú horskú
prémiu dnešného dňa, prichádzam
presne o štvrtej. Napriek nie najideál-

29

nejším podmienkam sa kochám krásnymi výhľadmi na Spiš, Levočské vrchy,
Branisko, Slovenské rudohorie, Nízke aj
Vysoké Tatry. Paráda! Ešte jedna fotka
zakvitnutých lúk, ktorými je Brezová
povestná. Na chvíľu sa zastavujem už
len na Špitálskej lúke, onedlho míňam
peknú Zbojnícku lúku a čaká ma už len
príjemný zjazd lesom a lúkami dolu do
Levoče.
Túru končím pri Košickej bráne o piatej
poobede, t. j. 7 hodín po tom, čo som
odtiaľ vyrazil. V nohách mám cez 50 km,
v hlave výbornú náladu z krásne stráveného dňa a v žalúdku úplnú prázdnotu.
Najvyšší čas ľahko pojesť, zapnúť telku
a pozrieť, ako dnes dopadne Sagan
v poslednej etape Tour de France. Trasa
sa dá pohodlne zvládnuť za podstatne
kratší čas, tipujem tak 4 - 5 hodín. Avšak
dnes som sa nemal kde ponáhľať. Až na
zopár kratších úsekov je trasa v pohode
zjazdná aj pre trekové bicykle. Na rozdiel od iných trás v Levočských vrchoch
sú po trase tri pramene, takže s vodou
nie je výraznejší problém. Zároveň si
užijete krásnu prírodu, ticho a ak počasie praje, tak aj fantastické výhľady na
malebný Spiš. Odporúčam!
Martin Drahomirecký

RELAX, PLATENÁ INZERCIA

SUDOKU

vyfarbi si
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