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Máme za sebou zložitý rok
Blíži sa koniec roka 2020. Roka veľmi zložitého a pre mnohých z Vás aj nás
nesmierne ťažkého. Roka, v ktorom nám nečakané skutočnosti spojené
s veľmi nepriaznivým vývojom pandémie skomplikovali snáď všetky
oblasti života. Týmto skutočnostiam sme sa museli prispôsobiť
a rešpektovať všetky opatrenia vydané na ich základe.

Vážení občania,
vo vedení mesta pomaličky bilancujeme prvú polovicu nášho volebného
obdobia a snažíme sa ešte naplánovať rozvojové investičné akcie aj na
jeho druhú polovicu. Jednou z priorít,
ktorú sme si stanovili bolo vytvorenie
priestoru na individuálnu výstavbu rodinných domov pod gesciou mesta. Od
začiatku sme vedeli, že mesto nevlastní
pozemky na IBV. Preto sme museli pozemky vykúpiť od ich vlastníkov. Áno,
môžeme polemizovať či je cena 15 eur
za meter štvorcový veľa alebo málo,
nám sa to podarilo za tých pätnásť.
Za prípravou celej lokality IBV Krupný
jarok je mnoho práce vedenia mesta,
zamestnancov jednotlivých oddelení
mestského úradu, ale aj samotných

poslancov mestského zastupiteľstva.
Bolo to 18 mesiacov rokovaní, príprav
a dolaďovania projektového zámeru.
Je to dlhé alebo krátke obdobie? Minimálna cena, ktorá vstupuje do obchodnej verejnej súťaže je 48 eur bez DPH
a sú v nej zahrnuté všetky inžinierske
siete, ktorých časť bude dokončená do
konca novembra 2020 a časť do polovice roka 2021.
V zmysle zákona o dani z pridanej hodnoty musí mesto stavebné pozemky
predávať s DPH, čo znamená zaťaženie
konečnej ceny o 20%, ktoré je v konečnom dôsledku odvedené do štátneho
rozpočtu. Vzhľadom na skutočnosť,
že do konca tohto roka chceme, aby
ste si mohli kúpiť konkrétne parcely,

mesto Levoča ako neplatca DPH bude
tento predaj realizovať prostredníctvom mestskej spoločnosti Lesy mesta
Levoča s.r.o., ktorá je 100 % dcérskou
spoločnosťou mesta. Pýtate sa prečo?
Po konzultáciách s odborníkmi v oblasti daní sa tento variant ukázal ako najrozumnejší a najmenej rizikový. S plnou
zodpovednosťou môžem prehlásiť, že
pri predaji pozemkov bude formou administrácie mesto Levoča nápomocné
a preberie na seba všetky záväzky po
ich predaji. Iné riešenie sme nenašli, ale
nemôžeme si dovoliť porušovať zákonné pravidlá nastavené v našej republike. Reakcia na také konanie by bola,
že primátor mesta a vedenie mesta
porušili zákon. Nikoho by nezaujímalo
čo bolo motívom, či lacnejšie pozemky
pre konečných záujemcov alebo iný
verejný záujem. Jednoducho bol by
porušený zákon.
Predaj pozemkov v lokalite Krupný jarok budeme hodnotiť v nasledujúcom
roku, ale už teraz môžeme konštatovať,
že sme boli rýchlejší. Napríklad ako developer, ktorý kúpil pozemky v lokalite
IBV Plantáže v marci 2017 a do dnešného dňa tam nezačal so stavebnými prácami. A na zamyslenie ešte jeden fakt.
Cena za štvorcový meter developermi
predaného pozemku je 80 eur s DPH
a cena za štvorcový meter mestom predávaného pozemku začína na sume 58
eur s DPH.
Vážené dámy a páni, v úvodníku som
si dovoliť porovnať porovnateľné, nie
neporovnateľné. Teší ma, že sa naše
mesto bude môcť aj touto aktivitou
mesta ďalej rozvíjať a napredovať.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA
primátor mesta

4

INFORMÁCIE MsÚ

Spustenie novej webovej stránky
mesta Levoča
23. novembra 2020 sme spustili do prevádzky nové a moderné webové sídlo Mesto
Levoča, ktoré bolo pripravené v spolupráci s dodávateľom – spoločnosťou MVI, s.r.o.

Náklady na vytvorenie nového portálu
boli 16 tisíc €. Zmluva je podpísaná na
dva roky. Počas tohto obdobia bude
webový portál v spolupráci so spoločnosťou MVI s.r.o., ktorá má dlhoročné
skúsenosti s takýmito projektmi aktualizovaný a dopĺňaný do konečnej
podoby. Súčasťou dodaného riešenia
je nová, verejne dostupná webová
stránka mesta Levoča, redakčný systém
a podporné služby.
Pôvodný web mesta už technologicky
ani dizajnovo nezodpovedal požiadavkám súčasnosti. Jeho dizajn sa menil
naposledy v roku 2007.
Nový webový portál ponúka užívateľom prehľadnú štruktúru a obsah, moderný a nadčasový dizajn, novú kon-

cepciu štruktúry webu bez rušivých
elementov (napr. bannery po stranách
webu), pričom sa ale zachovali dôležité
odkazy na viditeľných miestach. Taktiež
ponúka responzívny dizajn potrebný
pre súčasné mobilné a smart zariadenia (zobrazenie stránky sa automaticky
prispôsobuje veľkosti displeja), veľkú
prehľadnú mozaiku dôležitých udalostí
na titulnej stránke, fulltextové vyhľadávanie v kompletne celom obsahu
webu a ďalšie moderné riešenia.
Na webovom portáli si postupne nájdete všetky informácie o samospráve,
mestskom úrade, o tom ako vybaviť
rôzne životné situácie, prehľadne popísaný život v meste, informácie pre podnikateľov, turistov a všetky kontakty.
Cieľom webového portálu je vždy do-

stať občana do Životnej situácie, ktorú
potrebuje vyriešiť, kde nájde postupy,
dokumenty a presné osoby, ktoré mu
pomôžu s danou agendou.
Občan si na portáli nájde cez unikátny
vyhľadávač alebo v prehľadnej štruktúrovanej forme všetky informácie do
troch klikov.
Internetová stránka spĺňa štandardy
samosprávy a je užívateľsky i administračne priateľská pre zamestnancov, ktorí sú zodpovední za jednotlivé
agendy.
Dúfame, že Vás nový dizajn webovej
stránky poteší a nájdete na nej informácie, ktoré Vás v dostatočnej miere
uspokoja a jej užívateľský komfort sa
v práci s ňou významne zvýši a pomôže
občanom a návštevníkom prehľadne
zisťovať informácie o našom meste.
V budúcom roku plánujeme rozšírenie
o turistický portál, na ktorom si turista
nájde informácie o podujatiach, atrakciách, trasách, gastronómii a ubytovaní
v meste a jeho okolí.
Vaše pripomienky nás posúvajú dopredu, preto budeme radi za akékoľvek
postrehy a nápady ktoré by sme vyhodnotili a zapracovali. Preto Vám budeme vďační, keď ich zašlete e-mailom
na adresu webmaster@levoca.sk.
Návštevníkov stránky žiadame o trpezlivosť počas najbližších dní, nakoľko
sa môže stať, že z technických príčin
stránka /nová aj stará verzia/ nebude
dostupná.
Andrej Koršňák
informatik
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Levočská nemocnica oslavuje
120. narodeniny
Od prvého slávnostného otvorenia Nemocnice AGEL Levoča ubehlo už
úctyhodných 120 rokov. Nemocnica bola otvorená presne 14. októbra v roku
1900. V priebehu týchto rokov prešla obrovským vývojom a viacerými zmenami.
Poskytuje regionálnu ústavnú a ambulantnú zdravotnú starostlivosť, pričom
vybrané oddelenia nemocnice majú aj nadregionálny charakter, čo dokazujú aj
medzinárodné ocenenia.

V čase svojho otvorenia levočskú nemocnicu tvorili tri budovy, ktoré stáli
uprostred zeleného parku. Personálne
ju zabezpečovali ošetrovateľky chorých
a slabých a spravovala ju sedemčlenná
komisia evanjelickej cirkvi. Vtedajšia
tlač o levočskej nemocnici písala, že
svojím prístrojovým vybavením nemala páru na celom Slovensku. Nemocnica si hneď získala vynikajúcu povesť
a už v roku 1902 sa v nej liečili pacienti nielen z celého Spiša, zahraničia
a dokonca aj z USA. V rokoch 1902 až
1904 začala výstavba sirotinca, ktorý
bol tiež v areáli nemocnice. Sirotinec
bol slávnostne otvorený 28. augusta
1904 a dnes sa v tejto budove nachádza detské oddelenie. Nasledovala výstavba nových pavilónov a v nemocnici
pribudli nové oddelenia. Po oslobodení Levoče, začiatkom roku 1945 sa zlúčila štátna nemocnica so súkromnou
nemocnicou Gustáva Hermana a vznikla jedna štátna nemocnica.

V päťdesiatych rokoch tu bola vybudovaná okresná transfúzna stanica
a zriadené očné oddelenie s 30 lôžkami. O desaťročie neskôr pribudlo zmodernizované chirurgické oddelenie
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a RTG pracovisko. V roku 1971 bolo
vybudované oddelenie klinickej biochémie a hematologicko-transfúzneho
oddelenia.
Levočská nemocnica, s pôvodným názvom Všeobecná nemocnica s poliklinikou, je od roku 2008 členom skupiny
AGEL. Na základe členstva v skupine
nemocnica prijala s účinnosťou od
1. augusta 2020 nový názov, a to Nemocnica AGEL Levoča a.s. V nedávnej
dobe zaviedla Nemocnica AGEL Levoča nové spektrum vyšetrovacích
a liečebných metód v chirurgii, ktoré
sledujú najmodernejšie trendy. Príkladom sú napríklad úspešné zákroky
bariatrickej chirurgie. ,,Bariatrická chirurgia, alebo dnes už správnejšie metabolická chirurgia, je určená pacientom
s výraznou až morbídnou obezitou,
respektíve s obezitou III. a II. stupňa. Sú
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to ľudia, ktorý majú index BMI ≥ 40 kg/
m2,“ hovorí primár Oddelenia všeobecnej a úrazovej chirurgie Nemocnice
AGEL Levoča MUDr. Lukáš Kokorák,
PhD.
„Významným dňom pre naše neurologické oddelenie bol 13.august 2019,
keďže mu boli udelené medzinárodné
ocenenia ESO – zlatý, platinový a diamantový štatút ESO Angels Awards za

jednotlivé kvartály roku 2018. Kritériá
kvality sa vyhodnocovali na základe
zadaných informácií, ktoré lekári neurologického oddelenia zasielali do národných a medzinárodných registrov,“
uviedol riaditeľ nemocnice Ing. Viktor
Halíř.
Už rok v areáli nemocnice prebieha
výstavba nového urgentného príjmu,
ktorý by mal byť dokončený v máji

2021. Na financovaní projektu v celkovej hodnote 4 811 229,88 EUR, sa 10%
podieľa nemocnica. Ostatnú časť tvorí
príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR.
Informácie poskytla
Mgr. Martina Pavliková,
hovorkyňa skupiny AGEL SK

Na detskom oddelení v Levoči pripravili
malému Samkovi oslavu prvých narodenín
Vďaka personálu na detskom oddelení Nemocnice AGEL Levoča malý pacient
Samko symbolicky oslávil svoj prvý rôčik. V nemocnici je hospitalizovaný už od
polovice mája. Hoci sám si svoje prvé narodeniny ešte veľmi neuvedomuje a oslava,
vzhľadom na pandémiu, bola podriadená prísnym protiepidemickým opatreniam,
narodeniny sa podarili. Obrovská vďaka patrí aj NADÁCII AGEL, vďaka ktorej má
malý Samko nové zdravotnícke pomôcky. Tie mu pri jeho diagnóze veľmi pomôžu.
Antidekubitný matrac a odsávačku mu od NADÁCIE AGEL vysníval
práve personál na detskom oddelení.
,,Dnes môžeme splniť sen malému
Samkovi a spríjemniť tak prvé narodeniny chlapčeka novým matracom a odsávačkou, ktoré sú pre jeho zdravotný
stav veľmi potrebné,“ uviedla Iveta
Chreneková, riaditeľka NADÁCIE AGEL.
Tento vysnívaný dar je súčasťou projektu ,,Plníme sny s NADÁCIOU AGEL“,
ktorý spustili v roku 2016. ,,Realizovali
sme niekoľko charitatívnych projektov a splnili sme veľa snov. Veríme, že

sa nám touto cestou podarilo potešiť
ľudí, ktorí to potrebovali. Pomohli sme
im splniť priania vďaka našej vzájomnej spolupráci. Rok 2020 je špecifický,
dotkol sa mnohých z nás v dôsledku
celosvetovej pandémie koronavírusu,“
dodala riaditeľka NADÁCIE AGEL.
Malý Samko je v Nemocnici AGEL Levoča hospitalizovaný od 19. mája 2020.
Má degeneratívne poškodenie moz-

gu, čo spôsobuje, že nedokáže dýchať
bez pomocných prístrojov. Taktiež je
kŕmený pomocou sondy a nedokáže
sa hýbať. Dennodenne sa o neho stará
personál na detskom oddelení. U týchto starostlivých zdravotníkov vznikla aj
myšlienka usporiadania symbolickej
oslavy prvého rôčika, ktorý mal Samko 24. októbra. „V súvislosti s ťažkosťami, ktoré sprevádzajú jeho zdravotný
stav sme sa rozhodli Samkovi vysnívať
dar od NADÁCIE AGEL. Je tu s nami už
pomerne dlhý čas, a preto sme jeho
prvé narodeniny nemohli nechať bez
povšimnutia,“ hovorí vedúca sestra
detského oddelenia Mgr. Magdaléna
Lesňáková. „V prvom rade by som chcel
poďakovať NADÁCII AGEL za poskytnutie daru pre nášho pacienta Samka,“
uviedol primár detského oddelenia
MUDr. Martin Tkáč. Celý personál detského oddelenia si malého pacienta
obľúbil a vďaka praktickým darom sa
im výrazne uľahčí starostlivosť o Samka.
Informácie poskytla
Mgr. Martina Pavliková,
hovorkyňa skupiny AGEL SK
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Vďaka bariatrickej operácii v Levoči
schudol takmer 100kg a prišiel sa
poďakovať darovaním krvi
Ladislav Berecz z Komárna je príkladom človeka, ktorý sa skutočne popasoval so
svojím životom. A hlavne so svojou váhou. Svoj život, dá sa povedať, na pokraji smrti,
zmenil od základu a tak rázne, že sa nám to zdá neuveriteľné. Vypracoval sa totiž
na neuveriteľných 250 kilogramov hmotnosti a zachránilo ho jediné. Bariatrická
operácia v Nemocnici AGEL Levoča. Ako výraz obrovskej vďaky sa prišiel odvďačiť
úžasným spôsobom – darovaním krvi.

Dnes je už jedno, ako sa mesiacmi
a rokmi dopracoval k štvrtine tony
hmotnosti, ale nebolo to dobré. Zlý
zdravotný stav, obmedzenia na každom kroku bežného života, dohovárania príbuzných a možné posmešky
tých, ktorí nechápali, ako môže človek
toľko vážiť. A hlavne zúfalé stravovanie, veľa všetkého a najmä nezdravého.
Taká bola realita pána Ladislava Berecza
(56) do minulého roku, kedy v Nemocnici AGEL Levoča absolvoval pre neho
život zachraňujúcu operáciu – SLEEVE
resekciu žalúdka. ,,Vybral som si levočskú nemocnicu, lebo jedine tu boli na
to vhodné podmienky. Na Kramároch
ma odmietli preto, že ich operačný stôl
mal nosnosť len do 180 kg,“ spomína
L. Berecz na neuveriteľné komplikácie.
,,V Trnave ma odmietli kvôli poisťovni,
v Banskej Bystrici zase mali na izbách
postele len do 250 kg a nechceli riskovať,“ hovorí dnes šťastný bývalý pacient
s diagnózou morbídna obezita. ,,V Levoči nemali žiadne problémy, privítali
ma naozaj s otvorenou náručou, vyriešili všetky možné problémy a 1. októbra 2019 ma operovali.“
V súčasnosti sú najuznávanejšími typmi operácií sleeve resekcia žalúdka
a gastrický bypass. Dané operácie sa
robia laparoskopicky. Operácia, ktorú
absolvoval L. Berecz odstráni cca 80%
objemu žalúdka v presne danom smere. ,,Obidve operácie sú zložité, ale výsledný efekt pre pacienta je vynikajúci,“
hovorí primár oddelenia všeobecnej
a úrazovej chirurgie Nemocnice AGEL
Levoča MUDr. Lukáš Kokorák, PhD. ,,Ba-

riatrická chirurgia, alebo dnes už správnejšie metabolická chirurgia, je určená
pacientom s výraznou až morbídnou
obezitou, respektíve s obezitou III. a II.
stupňa. Sú to ľudia, ktorí majú index
BMI ≥ 40 kg/m2.“
Na druhý deň po operácii bol už L. Berecz doma, v Komárne hral na svojej
obľúbenej džezovej trúbke. „Prvých 35
dní som nejedol vôbec nič, len som
prijímal tekutiny a hneď som išiel dole
o 17kg. Pri nasledujúcej kontrole po
troch mesiacoch som bol na váhe 219
kg,“ hovorí L. Berecz zásadné úbytky
morbídnej obezity. A dnes? S radosťou konštatuje, že má aktuálnych 165
kg, čo je takmer o 100 kíl menej. V jeho
jedálničku už by sme nenašli slaninu či
v minulosti obľúbené zabíjačkové špeciality v hojnom množstve. Tie vystrie-
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dala zelenina a ovocie.
Pred pár dňami sa L. Berecz vrátil do
levočskej nemocnice znovu. Tentokrát,
aby nezištne pomohol on a nezľakol sa
ani pandémie. ,,S veľkou radosťou som
prišiel darovať krv, toto bolo mojím cieľom, dohodol som sa aj s mojou obvodnou lekárkou,“ objasňuje šľachetné rozhodnutie dnes zdravý muž. A potvrdili
to aj testy pred darovaním krvi. Jeho
krv prispela k záchrane života malého
dieťaťa. ,,Srdce mi buchoce od radosti,
moju darovanú krv dostalo dieťa v tej
istej nemocnici v Levoči. Krásny deň to
mám,“ vyznal sa na záver L. Berecz.
Informácie poskytla
Mgr. Martina Pavliková,
hovorkyňa skupiny AGEL SK
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Už aj v lekárni levočskej nemocnice môžu
študenti získať prax
Od marca 2020 sa nemocničná lekáreň s právom výdaja verejnosti
Nemocnice AGEL Levoča stala výučbovou lekárňou. A čo to v skutočnosti znamená?
Ide o možnosť lekárne poskytovať študentom vysokých škôl kvaliﬁkovanú prax.
Na prax sa môžu prihlásiť študenti z farmaceutických fakúlt vysokých škôl,
ktorí musia absolvovať prax vo výučbovej lekárni. Lekáreň má tri
oddelenia, čo je z hľadiska naberania nových skúseností
veľkou výhodou a príležitosťou.

„Vďaka tomu, že sa naša lekáreň zaradila medzi výučbové lekárne, môže
študentom vysokých škôl poskytnúť
komplexnú a kvalifikovanú prax. Jej
veľkou výhodou je to, že sa štrukturálne delí na 3 oddelenia. To znamená, že
si študent môže vyskúšať prácu nie len
v časti určenej pre verejnosť, ale taktiež
v nemocničnej lekárni, ktorá vydáva
lieky a špeciálny zdravotnícky materiál jednotlivým oddeleniam vlastnej
nemocnice a 2 ďalším nemocniciam
patriacim AGELu,“ vysvetľuje vedúca
lekárne Mgr. Lucia Gondová.
Doba praxe je individuálna a závisí od
toho, ako si pravidlá praxe nastavia jednotlivé fakulty vzdelávacích inštitúcií.
Študenti vysokých škôl zväčša absolvujú po prvom ročníku prax na jeden mesiac a študenti nastupujúci do piateho
ročníka absolvujú päťmesačnú prax.

Aktivita študenta sa zapisuje a eviduje
do záznamníka, ktorý pre študenta pripraví fakulta. Za evidenciu a jednotlivé
zápisy aktivít zodpovedá garant lekár-

ne pre študentskú prax.
Súčasťou praxe by mali byť všetky aktivity a procesy, ktoré sa spájajú s fungovaním lekárne. Od príjmu liekov
a pomôcok po samotný výdaj, procesy
týkajúce sa prevádzky lekárne až po
štatistiku a spracovávanie dokumentov
pre poisťovne.
„Prax v našej lekárni už absolvovali 2
študenti. Ďalší záujemcovia nám môžu
posielať svoje žiadosti elektronicky
na e-mail: lucia.gondova@nle.agel.sk
alebo poštou na adresu: Nemocničná
lekáreň, Nemocnica AGEL Levoča a.s.,
Probstnerova cesta 2/3082, 054 01 Levoča.
Informácie poskytla
Mgr. Martina Pavliková,
hovorkyňa skupiny AGEL SK
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ZDRAVOTNÍCTVO

V nemocniciach siete AGEL je možné sa naďalej
otestovať aj PCR testom
Sieť vybraných zdravotníckych zariadení AGEL na Slovensku stále umožňuje komerčné
testovanie samoplatcov na prítomnosť ochorenia COVID-19. Testovať sa prostredníctvom
tejto najspoľahlivejšej metódy sa dá v aktuálne v ôsmich zdravotníckych zariadeniach, cena
komerčného testu je 65 EUR. Spoločnosť AGEL touto službou vychádza v ústrety mnohým
žiadostiam verejnosti.
Spôsob objednávania samoplatcov na
testy koronavírusu COVID-19 je veľmi
jednoduchý. ,,Pacient sa zaregistruje
a elektronicky objedná cez webový
portál www.agellab.sk prostredníctvom rezervačného systému. Zvolí si
pre neho vhodné mesto otestovania,
dátum a čas odberu a zaplatí online za
vyšetrenie. Následne sa klient dostaví
v presne stanovený čas na odberové
miesto, kde mu bude odobratá vzorka
- výter z nosohltanu. Vzorka bude potom odoslaná do laboratória AGELLAB
na vyšetrenie PCR metódou,“ vysvetľuje Ing. Elena Gaboňová, manažérka
laboratórneho segmentu AGEL SK.

Cena vyšetrenia pre účely komerčného
testovania je 65 EUR a zahŕňa náklady
spojené s odberom, transportom vzorky a laboratórnym vyšetrením. ,,Výsledky vyšetrenia poskytujeme do 48 hodín
od doručenia vzorky do laboratória vo
Zvolene. Výsledok vyšetrenia oznámime pacientovi elektronicky e-mailom
v šifrovanej podobe. Heslo pre zobrazenie a otvorenie výsledkovej správy
odošleme klientovi cez SMS. Výsledky
budú uvedené aj v cudzom jazyku, a to
v angličtine, maďarčine a nemčine. Prípadne na základe požiadavky klienta
poskytujeme pre prípad vycestovania
aj certifikát v anglickom jazyku “ uvied-

la Ing. Elena Gaboňová. V prípade pozitívneho výsledku bude pacient kontaktovaný aj príslušným Regionálnym
úradom verejného zdravotníctva.
Výter je najvhodnejšie robiť ráno nalačno a pacienti by nemali predtým jesť
a piť, mali by prísť bez predchádzajúceho použitia kloktadiel, zubnej pasty
alebo iných dezinfekcií, nefajčiť ani
elektronické cigarety, nesmie sa žuť žuvačka, používať kvapky alebo spreje do
nosa a hrdla.
Informácie poskytla
Mgr. Martina Pavliková,
hovorkyňa skupiny AGEL SK

Levočská nemocnica realizuje bezplatné
antigénové testovanie
V Nemocnici AGEL Levoča je od 18. novembra možné bezplatné antigénové testovanie na
ochorenie COVID-19 pre širokú verejnosť. Tento krok umožnila vzájomná zmluva uzatvorená
s Ministerstvom zdravotníctva SR.
,,Odberové miesto COVID-19 je v našej
nemocnici zriadené od 27. októbra. Od
dnešného dňa sa na základe zmluvy
o spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR stalo aj miestom, kde sa môžu
prísť obyvatelia bezplatne otestovať
prostredníctvom antigénového testu,“
hovorí PhDr. Beáta Ružbacká, MPH, námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľskú
starostlivosť.
V súčasnosti má odberové miesto v Nemocnici AGEL Levoča tri druhy testovacích alternatív.
1. Bezplatné antigénové testovanie
Testovanie bezplatnými antigénovými testami je možné od pondelka do piatku, v čase od 08:30 do
12:30.

2. PCR testovanie pre samoplatcov
Nemocnica naďalej vykonáva počas týždňa aj platené PCR testovanie, na ktoré je možné sa prihlásiť
cez www.agellab.sk. Na platené
PCR testovanie je možné prihlásenie každý pracovný deň od 13:00
do 15:00 hod. V prípade záujmu
a nedostupných voľných kapacít je
možnosť otvorenia termínu podľa
potrieb.
3. PCR testovanie pre pacientov
s príznakmi
V prípade, že má ktokoľvek príznaky alebo podozrenie na ochorenie COVID-19, je možné požiadať
o vyšetrenie formou elektronického formuláru prostredníctvom
korona.gov.sk. Každému bude pridelené odberové miesto na testovanie. Tieto testy, ktoré pacientom
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prepláca zdravotná poisťovňa sa
v nemocnici realizujú každý utorok
a štvrtok.
Kontakt na mobilné odberové miesto
COVID-19 v Nemocnici AGEL Levoča
a.s.,
Telefón: 0917 398 156
E-mail: momnle@nle.agel.sk
Informácie poskytla
Mgr. Martina Pavliková,
hovorkyňa skupiny AGEL SK

INFORMÁCIE MsÚ, POHOTOVOSTNÉ LEKÁRNE

OZNAMY

Mesto Levoča oznamuje občanom a verejnosti, že v súlade s oznámením k ohláseniu stavebných úprav a udržiavacích prác č. SOÚ 29610/02966/2019 zo dňa 06.11.2019
vydaným obcou Kurimany – stavebným úradom, zahájilo
v mesiaci november 2020, prostredníctvom zhotoviteľa diela spoločnosti R.J.R., s. r. o., Stakčínska 141, 069 01
Snina realizáciu projektu s názvom: „Dom meštiansky na
Námestí Majstra Pavla č. 43 v Levoči, ÚZPF 2932/1 –
Statické zabezpečenie krovu, výmena strešnej krytiny
a klampiarskych prvkov“. Tento projekt je financovaný
z dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu na rok 2020
vo výške 19 000,- eur. Mesto Levoča sa bude podieľať na
spolufinancovaní projektu vo výške 3 860,85,- eur. Predpokladaný termín ukončenia projektu je december 2020.

Mesto Levoča oznamuje občanom a verejnosti, že v súlade s Oznámením k ohláseniu stavebných úprav a udržiavacích prác č. 557/2019 zo dňa 26.06.2019 vydaným
Obcou Kurimany – stavebným úradom, začalo v mesiaci november 2020, prostredníctvom dodávateľa stavby
GAMA stavebná firma s.r.o., Levoča, realizáciu projektu
s názvom: Dom meštiansky na Námestí Majstra Pavla
č. 51 v Levoči, ÚZPF 2940/1. Tento projekt je financovaný
z dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2020 cez
Program 1 - Obnovme si svoj dom 2020, podprogram 1.2
Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva vo výške 22 000,- eur. Mesto Levoča sa
podieľa na spolufinancovaní projektu.
Ing. Dávid Labuda, Mesto Levoča

P O H O T O V O S T N É

ROZPIS
SLUŽIEB
DECEMBER
2020
–
OKRES LEVOČA

Lekáreň Dr. Max
Pri podkove 7

Zelená lekáreň
Železničný riadok 2

L E K Á R N E

1. – 4. 12.

16:00 - 20:00

lekáreň Dr. Max

5. – 6. 12.

08:00 - 20:00

lekáreň Dr. Max

7. – 11. 12.

16:00 - 20:00

lekáreň Dr. Max

12. – 13. 12.

08:00 - 20:00

lekáreň Dr. Max

14. – 18. 12.

08:00 - 20:00

lekáreň Dr. Max

19. – 20. 12.

08:00 - 20:00

lekáreň Dr. Max

21. – 23. 12.

08:00 - 20:00

lekáreň Dr. Max

24. 12.

08:00 - 19:00

Lekáreň U leva

25. 12.

08:00 - 19:00

Zelená lekáreň

26. 12.

08:00 - 19:00

27. 12.

08:00 - 20:00

lekáreň Dr. Max

28. – 30. 12.

16:00 - 20:00

lekáreň Dr. Max

31. 12.

16:00 - 19:00

Lekáreň SOPHUS

Lekáreň U leva,

Námestie Majstra Pavla 24

Nemocničná lekáreň

s výdajom verejnosti Blok C

Lekáreň SOPHUS
Kukučínova 3

Nemocničná lekáreň s výdajom verejnosti Blok C
Všeobecná nemocnica s poliklinikou, Probstnerova cesta 2
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INFORMÁCIE MSÚ, PLATENÁ INZERCIA

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

NAVŠTÍV NOVÚ WEBOVÚ STRÁNKU MESTA

Významné životné jubileum v mesiaci
máj 2020 oslávil:

www.levoca.sk

78 rokov
František Venglarčík
Významné životné jubileum v mesiaci
november 2020 oslávila:
80 rokov
Irena Čeremugová

PEDIKÚRA a iné

Významné životné jubileá v mesiaci
december 2020 oslávia:

v Salóne u JANKY,

90 rokov
Katarína Kramarčíková

výborný darček pre svojich najbližších.
KDE? Námestie Majstra Pavla 50.
Možnosť objednania sa, alebo darčekovej
poukážky na tel. č.:0903 579 205

89 rokov
Pavel Kuľa, Mária Mlynarčíková
85 rokov
Zuzana Ištoková
84 rokov
Ján Dunčko
83 rokov
Ján Štrama
81 rokov
Valéria Bajlová
80 rokov
Štefan Olekšák, Ing. Štefan Pravlík
79 rokov
Štefan Galajda, Anna Sisková

Vážení pacienti!

78 rokov
Mária Hvilová, Marta Korabská,
Mária Suchá

Lekáreň u Barborky po 28 rokoch
začína novú etapu svojej existencie.

77 rokov
Štefan Boguský

Od 23.11.2020
nás nájdete na novej adrese OC Texon, Francisciho 45.
Ďakujeme Vám za vašu dôveru
a veríme, že sa uvidíme aj
v nových priestoroch.

76 rokov
Štefan Hasaj, Eva Moschová
75 rokov
Imrich Jankulár, Anna Eva Murinová,
Amália Piteková
70 rokov
Štefan Broda, Andrej Koršňák,
Eduard Šefranko, Ján Taratuta
Všetkým oslávencom srdečne blahoželáme,
prajeme pevné zdravie a veľa životného
optimizmu do ďalších rokov života.
Vitajte medzi nami:
Bibiána Horbaľová, Anna Mlynarčíková,
Lukáš Štieber, Elena Zavacká
Manželstvo uzavreli:
Daniel Škotko a Mgr. Agáta Džubáková
Opustili nás:
Mária Gajdošová, rok nar. 1923
Ján Furin, rok nar. 1932
Helena Pavláková, rok nar. 1933
Viera Šoltésová, rok nar. 1935
Žoﬁa Koutná, rok nar. 1940
Alžbeta Nováčeková, rok nar. 1940
Ján Zajac, rok nar. 1941
František Labus, rok nar. 1945
Anna Bendíková , rok nar. 1947
Mária Jankurová, rok nar. 1947
Pavel Salanci, rok nar. 1959
Mgr. Andrea Ondriová, rok nar. 1989
Mgr. Darina Krajňáková, oddelenie OaVP

12

INFORMÁCIE TSML

Koľko lásky sa zmesti do krabice od topánok?
Ukázať svoje veľké srdce majú Levočania možnosť aj tento rok. Konkrétne od 23.11.2020 - 6.12. 2020
kedy sa administratívna budova Technických služieb mesta Levoča stáva oficiálnym zberným miestom
pre nádherný celoslovenský projekt plný radosti a ľudskej láskavosti.
Iniciatíva spočíva v tom, že anonymný darca kúpi pre anonymného seniora darček. Každý darca sa sám
rozhoduje, koľko eur investuje do darčeka. Do pekne zabalenej krabice je vhodné vložiť niečo voňavé,
niečo sladké, niečo slané, teplé, niečo na čítanie a čokoľvek na pamiatku. Zabalenú krabicu odovzdajte
kontaktnej osobe najbližšie k Vám. Obdarovaní budú klienti DOS v Levoči, prípadne aj ďalší seniori pre
ktorých to bude možno jediný darček tieto Vianoce. Vložme preto do krabice aj kúsok svojho srdca.
Zberné miesto - LEVOČA :
Technické služby mesta Levoča
Hradby 2
054 01
Kontaktná osoba:
Ing. Katarína Záhradníková,
tel. č. 0910 867 405, alebo 053/ 451 25 91.
E-mail: kolkolasky.levocamail.com
Najväčšia radosť pramení z toho, keď môžeme obdarovať niekoho iného.
Hoc maličkosťou. Hoc krabicou od topánok.
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INFORMÁCIE TSML, ŠKOLSTVO

DECEMBER
V MÚZEU ŠPECIÁLNEHO
ŠKOLSTVA V LEVOČI
Milí Levočania, priatelia, návštevníci,

vo veku od 5-tich rokov.

•

od 20. novembra 2020 je múzeum opäť
otvorené pre širokú verejnosť, avšak za
dodržania hygienických opatrení a obmedzení.

Ponúkame vám tieto programy:
•
Braillovo písmo, ako ho nepoznáme – svet nevidiacich a slabozrakých;
•
Prekročme bariéru ticha – svet nepočujúcich;
•
Pochopme svet ticha a tmy – predstavenie hluchoslepoty a života
ľudí s týmto postihnutím;
•
Prečo nevidíme a nepočujeme
(oko a ucho);
•
Inakosť bez hraníc – svet mentálne
postihnutých.

•

Počet návštevníkov - jednotlivcov na
jeden vstup sú maximálne 4 osoby
vrátane detí. V prípade jednej, viacpočetnej rodiny je počet prípustný až do
8 osôb. Prehliadka stálej expozície trvá
45 minút, vstupy sú každých 90 minút.
Medzi jednotlivými vstupmi prebieha
povinná dezinfekcia priestorov.
Okrem prehliadky stálej interaktívnej expozície môžete využiť možnosť
objednať sa na zážitkové, edukatívne
programy, ktoré sú určené nielen školským skupinám, ale aj rodinám s deťmi

V prípade akýchkoľvek otázok, ale aj
prípadných rezervácií na ponúkaný
múzejný program nás môžete kontaktovať telefonicky alebo mailom.
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telefonicky: +421 53 451 28 63,
+421 918 625 285
mailom: mss.levoca@gmail.com

Múzeum je otvorené v pracovných
dňoch, v čase od 9:00 do 16:30 hod.
Vstupy na prehliadku stálej expozície,
ale aj edukatívne programy sú o 9:00,
10:30, 12:00, 13:30, 15:00 hod.
Milí Levočania, prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov,
veľa šťastia, pevného zdravia, osobných i pracovných úspechov po celý
rok 2021. Zároveň vám ďakujeme za
prejavenú doterajšiu priazeň a podporu.
Kolektív Múzea špeciálneho
školstva v Levoči, CVTISR

PREKROČME
BARIÉRU TICHA
SVET NEPOČUJÚCICH
Cieľom edukatívneho programu je priblíženie
výchovy a vzdelávania nepočujúcich a sluchovo
znevýhodnených. Návštevníci múzea získajú
množstvo informácií o danej problematike,
vysvetlíme rozdiely medzi nepočujúcim a nedoslýchavým človekom. Prostredníctvom nadrozmerného, interaktívneho 3D modelu ucha
objasníme, ako fungujú jeho jednotlivé časti, ako
dochádza k počutiu či strate sluchu. Vlastný sluch
si otestujete pomocou slúchadiel a rôznorodých
zvukov, ktoré budete identifikovať. S využitím
tabletov a aplikácie Posunkuj s nami si osvojíte
zopár jednoduchých posunkov. Zahráte si zaujímavé
pexeso so samohláskami prstovej abecedy. Získate
základy komunikácie s nepočujúcim človekom.
Predstavíme vám historické učebné pomôcky načúvacie prístroje individuálne i kolektívne. Pre
každú vekovú kategóriu máme pripravené množstvo
zážitkových aktivít.

Trvanie programu: 45 minút
Cieľová skupina: žiaci MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, ale aj rodiny s deťmi vo veku od 5 rokov
KÝ

CH

M V E DE C K
RU

HNIC

INFORMÁ
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msslevoca.sk/ucime-sa-v-muzeu

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči, Námestie Majstra Pavla 28,
e-mail: mss.levoca@gmail.com, telefonický kontakt: +421 53 2863
alebo +421 918 625 285
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2
00

5.1 16:00 - 18:
Mikuláš sa tento rok prejde na koči ulicami mesta a veríme,
že aspoň takto nám prinesie úsmev a lepšiu náladu
v tejto dobe.

KULTÚRA

KINO ÚSMEV v Levoči
(včera, dnes a zajtra?)

Prvopočiatky filmu v Levoči náležite objasňuje občan najpovolanejší - historik
a v neposlednom rade aj veľký fanúšik
filmu, neb. doc. Ivan Chalupecký. Z jeho
publikácie Dejiny Levoče 2 sa dozvedáme i to, že Levočania mali možnosť zoznámiť sa s týmto „zázrakom“ v dňoch
11.-16. júna 1897, keď sa v mestskom divadle uskutočnilo prvé filmové predstavenie. Od prvých premietaní neprešlo ani
10 rokov a začali sa zakladať prvé riadne
a stále kiná.
Prvé stále kino v Levoči založil v decembri 1910 kaderník Viktor Immergluck, ktorý na vlastné náklady nakúpil na tú dobu
modernú techniku a požiadal Mestskú
radu o prenajatie divadla, v ktorom by
mohol premietať filmy. O divákov nebola
núdza a s príchodom ozvučených filmov
začiatkom dvadsiatych rokov 20. storočia
návštevnosť filmových predstavení ešte
viac stúpla.
Počas II. svetovej vojny situácia pre kino
nebola najideálnejšia, ale po oslobodení
Levoče v januári 1945 sa pomery v meste
natoľko skonsolidovali, že už 1. februára
bola obnovená prevádzka kina s názvom
“ÚSMEV” - opäť v priestoroch divadla.
V levočskom okrese v roku 1946 boli iba
dve stále kiná, a to v Levoči a v Spišskom
Podhradí.
Filmové predstavenia boli takmer vždy
vypredané, preto sa dá povedať, že levočské kino Úsmev sa v značnej miere
podieľalo na kultúrnom a spoločenskom
živote mesta.
Umiestnenie kina v divadle mu od čias
prvej svetovej vojny až do začiatku 50tych rokov 20. storočia nedávalo dostatočné možností na jeho rozvoj, najmä
po stránke technickej, preto bolo v roku
1950 presťahované z divadla do veľkej
dvorany hotela Tatra, teda v tej istej budove, do priestorov dnešnej kongresovej
sály. V týchto priestoroch sa premietalo
25 rokov a mnohí Levočania si na toto
premietanie živo spomínajú.
Dôvodom ukončenia premietania v
priestoroch terajšej kongresovej sály
bolo okrem nevyhovujúcich podmienok
i to, že v Levoči pribudlo panoramatické
kino, ktoré však sídlilo už v súčasných
priestoroch - v zrekonštruovanom meštianskom dome na Námestí Majstra Pavla
č. 58, tak ako je tomu dodnes. Slávnostné
otvorenie nového kina sa uskutočnilo 28.

augusta 1976 (pri príležitosti 32. výročia
SNP).
Nové kino získalo 353 sedadiel a v ňom
premietané panoramatické filmy lákali
nielen mnoho Levočanov, ale aj ostatných ľudí zo širokého okolia vrátane Spišskej Novej Vsi či Popradu. V tomto období
totiž bolo najbližšie panoramatické kino
až v Prešove.
Po ére panoramatického kina sa opäť inštalovali premietacie prístroje na 35 mm
filmy (1993). Odvtedy návštevnosť levočského kina značne poklesla. V roku 2014
prešlo kino digitalizáciou na 2D kino, sedenie a priestory ostali pôvodné, a tak je
tomu dodnes.
V súčasnosti v budove kina okrem kinosály (ktorá ako jediná v meste poskytuje
kapacitu pevných sedadiel nad 300 osôb)
sídli Knižnica Jána Henkela a Informačná
kancelária mesta Levoča. V tomto roku
bola obnovená činnosť filmového klubu
pod novým názvom Filmový klub Ivana
Chalupeckého, ktorý napriek nepriaznivým okolnostiam dokázal zrealizovať niekoľko hodnotných podujatí. V najbližšom
období plánujeme skrášliť foyer kina,
ktorý slúži zároveň ako šatňa pri väčšom
počte účinkujúcich a nie je už dôstojnou
vizitkou kultúrnej inštitúcie. Zároveň by
tento priestor mal slúžiť na komornejšie
podujatia (diskusie, semináre, workshopy) so zameraním na mládež a aktuálne
celospoločenské témy a záujmy. Pôjde
však stále iba o „kozmetickú“ úpravu
priestorov, ktorá nerieši hlavné problémy
budovy.
Dnešná budova kina je už pomerne zastaralou budovou, ktorá nevyhovuje
súčasným štandardom a určite by bolo
vhodné ju zrekonštruovať ako po stavebnej, tak i technickej stránke. Niekoľko pokusov o získanie finančných prostriedkov na rekonštrukciu budovy bolo
uskutočnených, existuje výborný projekt
na celkovú rekonštrukciu, ale i čiastkové
projekty na rekonštrukciu kotolne a pod.
Tieto snahy boli žiaľ z rôznych dôvodov
doposiaľ neúspešné. Jedným z dôvodov
je i nie najšťastnejšie prepojenie „starej“ a
„novej“ budovy, čo spôsobuje problémy
pri kvalifikovaní budovy ako historického objektu, alebo moderného objektu
a pod. Pravdou však je, že už i tzv. nová
časť budovy zďaleka nie je novou a nedostatky sa začínajú markantne preja19

vovať najmä v čase nepriaznivých poveternostných podmienok, aké pretrvávajú
napr. i v tomto roku (dlhodobé dažde).
Vzniknutý havarijný stav pretekania vody
z átria v kine (tí ktorí nevedia, v budove
kina máme pekné átrium, ktoré počas
priaznivého počasia využíva Knižnica
Jána Henkela ako letnú čitáreň a na realizáciu rôznych zaujímavých podujatí) sa
nám pravdepodobne podarí vyriešiť, no
nazdávame sa, že pre efektívnejšie, komfortnejšie, modernejšie využitie budovy
kina je nevyhnutná jeho kompletná rekonštrukcia.
Mestské kultúrne stredisko vyvíja v tomto smere snahu a ako člen Asociácie kultúrnych inštitúcií Slovenska sa snažíme
presadiť myšlienku celoslovenskej rekonštrukcie objektov kultúrnych domov prostredníctvom eurofondov v rokoch 2021
– 2027. Zapojili sme sa do iniciatívy, ktorej cieľom je, aby čo najviac kultúrnych
domov a iných objektov slúžiacich na poskytovanie kultúrnych služieb občanom
bolo zrekonštruovaných a zodpovedalo
štandardom modernej doby. Zároveň sa
tak vytvoria podmienky na skvalitnenie
práce, zmenu a rozšírenie obsahu ponúkaných služieb. K existujúcim funkciám
týchto stánkov kultúry je nutné prihliadať na meniace sa potreby obyvateľstva,
zintenzívnenie práce s mládežou, vytvorenie podmienok pre nové formy vzdelávania a rozvoja kreatívneho priemyslu na
miestnej úrovni.
Veríme, že takýto rozvoj ocení každý občan. Ak Vám na osude i nášho - levočského kultúrneho stánku záleží, pomôžte
nám zdieľaním stránky modernekulturaky.sk na svojich sociálnych sieťach, alebo
ďalej šírte informácie o tejto našej aktivite, prípadne sa zapojte do verejnej diskusie o eurofondoch, ktorá práve prebieha
na Ministerstve investícií, regionálneho
rozvoja a informatizácie. Dajte vedieť
akýmkoľvek spôsobom, že i vy, vo svojom
meste chcete moderný „kulturák“. Svoju
podporu môžete vyjadriť i hashtagom
#chcemmodernykulturak.
Spoločne
tak môžeme presadiť myšlienku a potrebu nielen podpory obnovy kultúrnych
pamiatok (ktorej dôležitosť je nepochybná), ale i podpory rozvoja živej kultúry
v regiónoch.
Z. Kamenická, V. Maľák
MsKS Levoča

KULTÚRA
web: kniznicalevoca.sk Instagram: kniznicalevoca
FB: facebook.com/kniznicajanahenkela
e-mail: info@kniznicalevoca.sk
Tel.: 053/451 2202 Mobil: 0910 788 895
Vážení čitatelia, v súvislosti so súčasnou zdravotnou situáciou vás prosíme
o dodržiavanie všeobecne platných hygienických opatrení. Do budovy knižnice je vstup povolený len osobám, ktoré nejavia žiadne znaky respiračného
ochorenia, či iných symptómov ochorenia COVID 19, nie sú v karanténe, ani
nenavštívili rizikovú oblasť za posledných štrnásť dní. Každá osoba vstupujúca do budovy knižnice je povinná
mať prekryté horné a dolné dýchacie
cesty. Výnimku majú len osoby uvedené
v nariadeniach ÚVZ SR. Pred vstupom
do knižnice je návštevník povinný použiť pripravenú dezinfekciu a dodržiavať
určené rozostupy. Súčasne vás prosíme,
aby ste sa pri návšteve knižnice riadili
podľa usmernení knihovníkov.
Pre aktuálne informácie sledujte našu
webovú stránku a sociálne siete.
Našim čitateľom v tomto čase odporúčame obmedziť návštevu knižnice na
nevyhnutný čas, preto si knihy môžete

Romány pre ženy
Armentrout, Jennifer L.: Počkám na teba
Claire, Sophie: Vianočná láska
Fartelová, Marta: Červená veža smrti
Foley, Gaelen: Tajomný vojvoda
Gillerová, Katarína: Priveľa tajomstiev
Hlubocká, Martina: Tajomný gróf
Macháčová, Adriana: Dokonalý manžel
Repová, Hana: Súkromné problémy: Lilly
Sasková, Lucia: Unesená
Steel, Danielle: Náhodní hrdinovia
Šulajová, Zuzka: Oheň v srdciach
Wenzlová Švábeková, Zdenka: Nehľadaj pravdu
Detektívky a trilery
Brown, Sandra: Dokonalá lesť
Connelly, Michael: Výstraha
Cummins, Jeanine: Americká zem
Doyle, Arthur Conan: Sherlock Holmes 6: Údolie
hrôzy
Freeman, Brian: Kľukatá cesta

Ak sa nachádzate v karanténe alebo máte
akékoľvek príznaky respiračného ochorenia, môžete si výpožičky predĺžiť prostredníctvom online katalógu, telefonicky
alebo na našej mailovej adrese. Počas prípadného opätovného zatvorenia knižnice
bude generovanie upomienok automaticky pozastavené pre všetkých čitateľov.
Hrašková, Eva; Ježovicová, Kristína: Temný výdych
Jackson, Holly: Ako nájsť vraha
Karika, Jozef: Smršť
Kepler, Lars: Zrkadlový muž
Kozmon, František: Červ
Läckberg, Camilla: Strieborné krídla
Silva, Daniel: Rád
Literatúra pre deti a mládež
Bjørk, Samuel: Prípad strateného náhrdelníka
Brown, Dan: Divoká symfónia
Daynes, Katie: Na čo je nočník?
Derib a Job: Yakari a medveď grizly
Ende, Michael: Jim Gombík a rušňovodič Lukáš
Engler, Michael: Vianoce s tetou Jozefínou
Fletcher, Tom: Santasaurus
Galewska-Kustra, Marta: Kubko a rečové cvičenia
Grahame, Kenneth: Vietor vo vŕbach
Hlavatá, Dana: 10 prípadov tchora Hektora
Kubašáková, Zuzana: Škriatok, Víla a Hviezdička
Novotná, Simona: Ako si kukučka hľadala rodinu
Peretti, Paola: Vzdialenosť medzi mnou a čerešňou
Preussler, Otfried: Somárik a vianočný anjel
Rinker, Sherri Duskey; Lichtenheld, Tom: Spinkaj
tíško, stavenisko
Simon, Francesca: Grázlik Gabo lieta v oblakoch
Wechterowicz, Przemysław; Dziubak, Emilia:
Mamička, kde si?
Yamada, Kobi: Čo ak...
Náučná literatúra pre deti a mládež
Brensing, Karsten: Ako zvieratá myslia a čo cítia
Digman, Kristina: Flórin prírodný ateliér
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Zároveň vám oznamujeme, že v zmysle platných nariadení sa plánované
podujatia a aktivity v knižnici konať
nemôžu a z tohto dôvodu program
neuvádzame.
VÝPOŽIČNÝ ČAS POČAS SVIATKOV
V dňoch 24. - 26.12. a dňa 31.12.
bude knižnica ZATVORENÁ.
Milí naši čitatelia, poslednýkrát v tomto
roku vám prinášame knižné novinky,
ktoré sú pre vás pripravené v knižnici na
požičanie a zároveň môžu byť inšpiráciou pre výber vhodného knižného darčeka pod vianočný stromček pre vašich
blízkych a priateľov. Želáme vám, aby
ste celý mesiac december a zvlášť vianočné sviatky prežili v zdraví a pokoji so
svojimi najmilšími, aj s dobrou knihou,
ktorá stále kraľuje vo vianočnej nádielke.
Kolektív pracovníkov Knižnice Jána
Henkela v Levoči.

Duprat, Guillaume: Zooptika (Ako vidia zvieratá)
Green, Jen: Tajomstvá stromov
Isern, Susanna: Veľká kniha superschopností
Náučná literatúra pre dospelých
Brabbs, Derry: Najkrajšie pútnické miesta Európy
Bryson, Bill: Ľudské telo – Príručka pre majiteľov
Cibulková, Aneta: Netetuj se blbě
Dopjerová-Danthine, Mária: Francúzsko krížom-krážom
Elborough, Travis: Altas miznúcich miest
Epstein, David: Všestrannosť
Gladwell, Malcolm: Ako sa vyznať v cudzích ľuďoch
Harari, Yuval Noah: 21 lekcií pre 21. storočie
Jones, Lesley-Ann: Freddie Mercury
Lynas, Mark: Šesť stupňov: Posledné varovanie
Maguire, Kay: Niekto to rád štipľavé
Munroe, Randall: Ako na to
Plomin, Robert: Kód života
Radinger, Elli H.: Múdrosť vlkov
Segeš, Vladimír a kol.: Encyklopédia vojen
Storr, Martin: Dieta při trávicích poruchách
Waal, Frans de: Mámino poslední objetí

..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 DECEMBER

Beletria
Bowen, Rhys: Toskánske dieťa
Bulwa, Armand: Ako som prežil Buchenwald
Gary, Romain: Světlo ženy
Gregory, Philippa: Tri sestry, tri kráľovné
Haratischwili, Nino: Osmý život (pro Brilku)
Heller, Joseph: Gold nad zlato
Chesterton, G. K.: Na ostrie argumentu
Mas, Victoria: Bál šialených žien
Napolitano, Ann: Milý Edward
Ness, Patrick: My ostatní tu len tak žijeme
Paňko, Július: Levoška
Rozenbergová, Vanda: Spoločný nočný mier
Speck, Daniel: Bella Germania
Szoltész, Arpád: Hnev

objednať alebo rezervovať vopred
•
prostredníctvom online katalógu
na stránke levoca.dawinci.sk po prihlásení do Vášho čitateľského konta
•
na mailovej adrese objednavky@
kniznicalevoca.sk
•
cez správu na našej facebookovej
stránke
•
telefonicky
S výberom kníh vám radi pomôžeme.
Pripravenú objednávku si môžete vyzdvihnúť na nasledujúci pracovný deň.
Žiadosti o medziknižničnú výpožičnú
službu (MVS) a rešeršné služby budeme
vybavovať prostredníctvom mailovej
komunikácie na adrese naucne@kniznicalevoca.sk alebo telefonicky.

ŠKOLSTVO

Udialo sa ...
IMATRIKULÁCIA A RETRO ŠKOLA

šali aj písanie klasickým – atramentovým
perom. Modré prsty, machule v zošitoch
a pocit, že to zvládli, stál za to.

Naši prváčikovia sa konečne dočkali! 10.
novembra 2020 sme našich „najmenších“ prijali slávnostnou imatrikuláciou
za pravých prvákov.

Svoje „retro“ si užil aj Tomáš Ogurčák zo
7.A triedy. Do retro týždňa sa zapojil skladaním rubíkovej kocky, ktorú skladá už
od prvej vlny pandémie.

Je ťažké slovami zachytiť pocity a momenty tohto dňa, pretože to bolo opäť
celé iné ako po minulé roky. Prváčikovia
však o nič neprišli! Svoj pasovací – imatrikulačný deň zvládli na veľkú jednotku. Riešili rôzne vedomostné úlohy
z matematiky či písania a po ich splnení
spoločne zložili slávnostný SĽUB – ako
ináč, čakal ich aj malý darček. Milí prváci, tešíme sa s Vami a želáme Vám veľa síl
a úspechov v našej škole.
V týždni od 26.10. do 28.10. k nám zavítala „Retro škola“. Žiaci druhého stupňa už
začali svoje vyučovanie dištančne, no na
prvom stupni sa vyučovanie v niektorých
triedach aspoň na niekoľko hodín zmenilo. Zabudli sme na interaktívnu tabuľu, či
iné výdobytky dnešnej doby. Do tried pri-

budli aj výstavky s rôznymi vecami, ktoré
nám poslali rodičia z ich študentských
čias. Porovnávali sa staré a nové učebnice, hrala hudba 80-tych rokov a listovalo sa v pamätníkoch, fotoalbumoch
tej doby. Hrali sa rôzne spoločenské hry
a dokonca si žiaci 1.C a 4.B triedy vyskú-
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Milí rodičia, starí rodičia, priatelia a žiaci
našej školy, keďže sa blíži najkrajšie obdobie roka- Vianoce, chceme Vám touto
cestou zaželať krásne vianočné sviatky,
aby boli v týchto dňoch po dlhšom čase
sviatkami, ktoré opäť spoja rodinu a priateľov dokopy. Nech nám pomôžu uctiť si
lásku v našich životoch a nech pravý zmysel Vianoc naplní srdcia a domov mnohými požehnaniami, láskou a šťastím.
Krásne Vianočné sviatky.
Mgr. Štefánia Tomalská Repaská
ZŠ, G. Haina 37, Levoča

HISTÓRIA

Levočské spolky
v ére prvej republiky
Obdobie prvej Československej republiky (1918-1938) je považované za „zlatý vek
spolkov.“ Vznik a pôsobenie spolkov je jedným zo základných ukazovateľov miery
demokracie v štáte. V čase konca prvej svetovej vojny a vzniku nového štátu v srdci
starého kontinentu, však mali spolky na našom území za sebou
už dlhoročnú históriu.

Prostredie absolutistickej monarchie
však spolčovaniu veľmi neprialo. Spolky boli podrobené policajnému dohľadu, nesmeli si zakladať filiálky, ani
medzi sebou korešpondovať. Karta sa
obrátila po rakúsko–maďarskom vyrovnaní (1867), kedy v oboch častiach
monarchie vzniká množstvo nových
spolkov, no v diametrálne odlišných
podmienkach. V rakúskej časti monarchie (Predlitavsko) zakotvil ústavný zákon o spolčovacom práve č. 134/1867
právo občanov zakladať si spolky
a združovať sa v nich. Túto právnu normu prevzala po svojom vzniku aj ČSR
a s príslušnými novelizáciami platila až
do roku 1951. Maďarské politické elity
sa naproti tomu snažili o vybudovanie
jednotného politického národa vyjadreného v rovnici „jeden štát = jeden
národ = jeden jazyk.“ Uhorsko (Zalitavsko) pristupovalo k spolkom selektívne, podporované boli spolky, ktoré
prispievali k odnárodňovaniu, zatiaľ čo
nemaďarské národy si mohli zakladať
len spolky literárneho a vzdelávacieho
charakteru a s podporou zo strany štátu
počítať nemohli. Pre porovnanie máme
k dispozícii štatistiku z roku 1878, podľa ktorej na území Uhorska pôsobilo
v tom čase 3995 spolkov, v Predlitavsku
ich bolo rovných 11 017.
Napriek reštrikciám a zaostávaniu za
západnou časťou monarchie zaznamenali spolky v Uhorsku po spomínanom
vyrovnaní veľký progres, vznikali spolky s rôznym zameraním a cieľmi, boli
však rozdelené na konfesionálnom aj
národnostnom princípe. Proces vzniku
spolkov, ktorý sa započal, akceleroval

v čase trvania prvej Československej
republiky (1918-1938), ktorá garantovala právo zakladať si spolky a združovať sa v nich všetkým svojim občanom
v ústave z roku 1920.
Levoča mala vynikajúce predpoklady
na rozvoj spolkového života už v časoch monarchie, po vzniku ČSR ich ešte
znásobila.
Mesto ležalo na križovatke významných obchodných ciest, bolo dobre
prístupné. Vynikajúcu úroveň si udržiavalo levočské stredné školstvo, práve
učitelia a profesori pôsobiaci na tunajších školách sa rozhodujúcou mierou
zapájali do spoločenského a kultúrneho diania v meste a regióne. Sekundovali im vojaci z miestnej vojenskej
posádky. Levoča zostala naďalej sídlom
župných orgánov, vrátane súdnictva,
v meste teda pôsobilo početné úradníctvo a inteligencia. Po vzniku ČSR
z mesta odišla časť maďarského obyvateľstva, ktorá sa odmietala zmieriť so
životom v nových politicko-spoločenských podmienkach. Ich miesto zaujali
prichádzajúci Česi, ktorí mali nahradiť
chýbajúce domáce kvalifikované kádre.
Česi považovali členstvo v spolkoch
a pôsobenie vo verejnom priestore za
samozrejmosť a udávali tón spolkovému životu Levoče.
Každý spolok musel mať vlastné stanovy, ktorými sa riadil jeho vnútorný život
a stanovovali ciele spolku. Na čele spolku stáli funkcionári: predseda, podpredseda (miestopredseda) a tajomník
(jednateľ).
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Spolky získavali financie na svoju činnosť z viacerých zdrojov. Boli to jednak
členské poplatky, príjmy zo vstupného
na akcie, ktoré organizovali a oslovovali aj individuálnych darcov, či už išlo
o bohatých jednotlivcov alebo podniky
a finančné inštitúcie. Na činnosť spolkov prispieval dotáciami aj štát.
V medzivojnovom období pôsobili
v Levoči desiatky spolkov rôzneho druhu - kultúrne, telovýchovné, charitatívne, hasičské, profesijné a mnohé iné.
Svojou aktivitou neraz presiahli hranice mesta. Ich počet sa v posledných
rokoch existencie prvej republiky pohyboval v rozpätí 50 až 60. Oproti predvojnovému obdobiu, kedy fungovalo
vyše 40 spolkov, tak došlo k nárastu ich
počtu zhruba o štvrtinu.
Časť spolkov bola nová, ale vznik nového štátu neznamenal automaticky
stopku ani pre staršie spolky, po zmene
a prispôsobení stanov novým právnym
podmienkam mohli pôsobiť ďalej. Z levočských spolkov sa zreorganizovali
napr. Mesto okrášľujúci všeobecný
spolok pre ochranu zvierat a prírody
(vznik v r. 1911), Spišský dejepisný spolok (pôsobil od roku 1883), Levočský
občiansky strelecký spolok (vznik v r.
1887) či Mužský spevácky spolok (vznikol v roku 1870).
Početne zastúpenou skupinou boli
spolky s regionálnou resp. celorepublikovou pôsobnosťou, ktoré v meste
založili svoju pobočku, často pod označením miestny odbor (MO) alebo jednota. Medzi tie najvýznamnejšie patrili napr. Telocvičná jednota (TJ) Sokol
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(v Levoči od r. 1919), MO Matice slovenskej (od r. 1920), 80. zbor Slovenskej
ligy (od r. 1925), Jednota Československého Orla (od r. 1925), MO Živeny (od
r. 1921), Masarykova letecká liga (od
r. 1926), odbočka Zväzu československých rotmajstrov (od r. 1920), miestny
spolok Československého Červeného
kríža (od r. 1919), Okresná pečlivosť
(starostlivosť) o mládež (v levočskom
okrese od r. 1932), miestna jednota
Československej obce legionárskej (od
r. 1922).
Zastúpenie v spolkoch väčšinového
obyvateľstva mali aj obyvatelia z radov národnostných menšín, no popri
tom využívali aj právo zakladať si vlastné spolky, na ich pôde ďalej pestovali
vlastnú kultúru, tradície a jazyk. V Levoči mala napr. od roku 1932 zastúpenie
nemecká Bezirksjugendfürsorge (obdoba okresnej starostlivosti o mládež),
najväčším spolkom, v ktorom sa združovali aj spišskí Nemci bol Deutscher
Kulturverband (od r. 1923), Levočania
maďarskej a nemeckej národnosti sa
schádzali aj v Levočskom kultúrnom
klube (od r. 1933), židovské ženy a dievčatá založili v roku 1933 Wizó – židovský ženský spolok.

v medzivojnovom období muži. Ničím
nezvyčajným nebolo viacnásobné angažovanie sa. Za všetkých menujme len
dvoch Levočanov. Ondrej Dážď pôsobil
v medzivojnovom období ako predseda, resp. podpredseda 80. miestneho
zboru Slovenskej ligy, rovnaké funkcie
zastával aj v Jednote čs. obce legionárskej, bol tiež predsedom dobrovoľného
hasičského zboru a nájdeme ho medzi
členmi výboru Roľníckej besedy v Levoči. Ešte bohatší spolkový život viedol
Alexander Drobný. V radoch MO Matice
slovenskej ho postupne nachádzame
ako správcu ľudovýchovného odboru,

Bez ohľadu na charakter a hlavné
poslanie spolku, takmer všetky sa popri
svojej činnosti zapájali aj do organizácie spoločenského a kultúrneho života
Levoče a regiónu Spiša.
V centre záujmu sa ocitla osveta, ktorá
mala prispieť jednak k budovaniu občianskeho povedomia širokých vrstiev
obyvateľstva a prebudiť v ľuďoch pocit hrdého vlastenectva, rovnako aj šíriť vzdelanosť a nové poznatky, vďaka
čomu sa mala zlepšiť aj sociálna a hospodárska situácia ľudí. Spolky sa venovali širokej palete kultúrnych aktivít,
organizovali osvetové prednášky na
rôzne témy, (jazykové) kurzy, zakladali
vlastné knižnice, pripravovali ochotnícke divadelné predstavenia, koncerty,
výstavy, besiedky a akadémie, plesy,
bankety, tanečné zábavy. Neraz to boli
práve spolky, ktoré spojili sily a spoločne sa postarali o koncoročné oslavy,
oslavy štátnych sviatkov či Dňa matiek.
Spolky ponúkali svojim členom možnosť aktívne sa zapojiť do života spoločenstva, v ktorom žili, túto možnosť
aktívne využívali obe pohlavia, prevahu medzi členmi spolkov si ale podržali
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predsedu a podpredsedu, v 80. miestnom zbore Slovenskej ligy zastával
funkciu podpredsedu a tajomníka, bol
tiež predsedom Spevokolu, tajomníkom okrášľujúceho spolku a Spolku
opatrujúceho rímskokatolícky cintorín,
figuruje tiež medzi podpredsedami
Jednoty Československého Orla, Odboru Klubu čs. turistov a Masarykovej
leteckej ligy.
Mgr. Lucia Štrbková, kurátorka
SNM-Spišského múzea v Levoči

CIRKVI, SPOMIENKY A POĎAKOVANIA
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
29. nov. – PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA V ROKU „B”
Adventné obdobie má dvojaký význam: je časom prípravy na slávnosť
Narodenia Pána, v ktorom sa pripomína prvý príchod Božieho Syna
medzi nás. Zároveň je to čas, v ktorom sa touto pripomienkou zameriava ľudská myseľ na očakávanie
druhého Kristovho príchodu na
konci vekov.
V dnešnú nedeľu je jesenná zbierka na potreby Spišskej katolíckej
charity.
VEČERNÁ SV. OMŠA V SOBOTU
28. NOVEMBRA O 19.00 HODINE
Z PRVEJ ADVENTNEJ NEDELE.
POČAS TEJTO SV. OMŠE BUDE
POSVÄTENIE ADVENTNÝCH VENCOV V BAZILIKE SV. JAKUBA
4. dec. – PRVÝ PIATOK V MESIACI
Sv. spoveď pred prvým piatkom
počas ranných i večerných sv. omší
a okrem toho:
vo štvrtok od 17.00 – predovšetkým
birmovanci, v piatok od 17.00 hodiny.
Chorých a starých z príležitosti prvého piatku navštívime v piatok od
8.00 hodiny dopoludnia.
5. dec. – FATIMSKÁ SOBOTA
V Bazilike sv. Jakuba fatimská sobota
so začiatkom o 9.30 hodine.
6. dec. – DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA
8. dec. – NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE
Sv. omše v Bazilike sv. Jakuba, apoštola o 6.00, 8.00 a 18.00 hodine,
na Mariánskej hore o 14.30 hodine,
v Závade o 17.00 a v Levočskej Doline o 18.00 hodine.
ZIMNÉ KANTROVÉ DNI v stredu 9.
12., piatok 11. 12. a sobotu 12. 12.
Úmysel týchto dní za obnovu rodín.
13. dec. – TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA (NEDEĽA GAUDETE)
17. dec. – DRUHÁ ČASŤ ADVENTNÉHO OBDOBIA – blízka príprava
na sviatky Narodenia Pána
20. dec. – ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA
Popoludní v Bazilike sv. Jakuba,
apoštola hlavná vianočná sv. spoveď so začiatkom o 14.00 hodine.
Z dôvodu hlavnej sv. spovede
v minoritskom kostole sv. omša
o 16.00 hodine nebude.

Spomienky

a poďakovania

„Lúčim sa s Vami moji milí, ruky stisk Vám už nemôžem dať. Srdce
mi dotĺklo, odišli sily, lúčim sa s každým, kto ma mal rád.“

PaedDr. Eduard MICHÁLEK
Dňa 13.11.2020 sme sa navždy rozlúčili s mojím milovaným manželom, drahým otcom, dedkom
a pradedkom, krstným otcom, svokrom, bratom, švagrom, príbuzným a priateľom.
Úprimne sa chceme poďakovať mons. Prof. Františkovi Dlugošovi, PhD. za krásne slová, dôstojnú rozlúčku a pohrebné obrady.
Taktiež ďakujeme Mgr. Dušanovi Kamenickému, riaditeľovi ZUŠ Levoča, za smútočný prejav
a Mgr. Vladimírovi Tomkovi za odprevadenie môjho manžela a nášho otca na poslednú cestu
jeho milovanou dychovkou.
Ďakujeme PZ – Levoča, všetkým príbuzným, priateľom a známym za účasť na smútočnej rozlúčke, prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Manželka a deti s rodinami.

Emília Pisoňová
Dňa 1.decembra 2020 uplynulo 6 rokov, čo nás navždy opustila moja
milovaná manželka, naša mamka, babka Emília Pisoňová.
Tí ktorí, ste ju poznali, venujte jej spolu s nami modlitbu a tichú spomienku.
S láskou a úctou v srdci spomína manžel Karol,
deti Karol, Marcel a Andrea s rodinami.
„Bolesťou unavený tíško si zaspal,
zanechajúc všetkých, čo si mal rád.
Za všetky tie Tvoje trápenia a bolesti,
nech Ti dá Pán Boh večnej milosti.“

František Labus
Úprimne chceme poďakovať Mons. Prof. Františkovi Dlugošovi, PhD. za dôstojnú rozlúčku
a pohrebné obrady. Veľká vďaka patrí sestričkám z ADOS CHARITAS za ich obetavú starostlivosť a opateru v chorobe. Ďakujeme aj lekárom MUDr. Ľubomírovi Strelkovi, PhD. , MUDr.
Edwardovi Huľovi, PhD. , MUDr. Ladislavovi Gurčíkovi, PhD. , tímu ARO a celému kolektívu
chirurgie a neurológie.
Ďakujeme taktiež rodine, priateľom, známym za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Manželka Anna a ostatná smútiaca rodina.
„Odišiel si bez rozlúčky, čo nikto nečakal. Už len kytičku Ti na hrob môžeme
dať, modlitbu tichú odriekať a s láskou
spomínať.“

Rudolf Servačík
Dňa 08.decembra uplynie rok, čo nás navždy opustil môj milovaný manžel Rudolf Servačík.
S láskou a úctou spomína manželka Mária a ostatná smútiaca rodina.
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Helena Sanitríková
Dňa 24. novembra bolo to 10 rokov, čo nás vo veku nedožitých 98 rokov
predišla do večnosti naša teta, prateta a príbuzná Helena Sanitríková.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku a modlitbu.
Smútiaca rodina.

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

Peter Klučiarik
Dňa 29. decembra 2020 uplynie rok, čo nás navždy opustil môj manžel, náš otec a dedko Peter
Klučiarik.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Manželka Mária a dcéry s rodinami.

„Odišla si tíško, niet ťa medzi nami.
V našich srdciach žiješ spomienkami.“

Helena Hnatová
Dňa 5. decembra si pripomíname 10. výročie úmrtia našej mamky, babky, prababky, krstnej
mamy, tety a príbuznej Heleny Hnatovej.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku a modlitbu.
S láskou spomína smútiaca rodina.

„Úsmev mala na perách,
dobrotu v srdci, lásku v duši...“

Margita Gabríková
Dňa 27. decembra 2020 uplynú tri roky, čo nás navždy opustila moja manželka, naša mamka,
babka a príbuzná Margita Gabríková. Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami modlitbu
a tichú spomienku.
S úctou a láskou spomína smútiaca rodina.

Žoﬁa Koutná
Dňa 31.októbra 2020 nás navždy opustila naša drahá mama, babka,
prababka, sestra, teta a príbuzná Žoﬁa Koutná .
Úprimne chceme poďakovať lekárom z interného a chirurgického
oddelenia nemocnice v Levoči, dialyzačnému stredisku v Poprade
a opatrovateľkám Mestského úradu v Levoči.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym za účasť na poslednej rozlúčke.

František Kramarčík
Dňa 22. decembra 2020 uplynú 2 roky, čo nás navždy opustil môj milovaný manžel, náš ocko, dedko a svokor. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Smútiaca rodina.
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24. dec. – ŠTEDRÝ DEŇ
Ráno sv. omša v Bazilike sv. Jakuba
o 6.00 hodine.
O 16.00 hodine v Bazilike sv. Jakuba sv. omša na Vigíliu Narodenia
Pána. – pre rodiny s deťmi a seniorov.
O 18.00 hodine zasadneme celá
farnosť k štedrovečernému stolu
ako jedna rodina. Večeru začneme
modlitbou a navzájom sa v duchu
spojme.
Sv. omše v noci už zo slávnosti Narodenia Pána: o 22.00 hodine v Závade a v Levočskej Doline.
POLNOČNÁ SV. OMŠA – 24.00 v Bazilike sv. Jakuba, apoštola.
25. dec. – SLÁVNOSŤ NARODENIE
PÁNA – (piatok)
Sv. omše: v Bazilike sv. Jakuba
o 8.00, 10.00, 14.30 a 19.00 hodine
v gymnaziálnom kostole o 9.00
hodine
v Závade o 8.00 a v Levočskej Doline o 9.30 hodine.
Sviatky Narodenia Pána majú svoju
oktávu, čo znamená, že dnes a nasledujúcich sedem dní sa slávi ako
ten istý deň Narodenia Pána.
26. dec. – SV. ŠTEFANA, PRVÉHO
MUČENÍKA, sviatok, (sobota)
Všetky sv. omše ako v nedeľu.
27. dec. – PRVÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA – SVIATOK SVÄTEJ
RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA
28. dec. – SV. NEVINIATOK, MUČENÍKOV, SVIATOK (pondelok)
31. dec. – POSLEDNÝ DEŇ V KALENDÁRNOM ROKU – SILVESTER
(štvrtok)
Večerná sv. omša o 18.00 hodine –
ďakovná na konci občianskeho
roku s chválospevom Teba Bože
chválime a krátkou adoráciou pred
Sviatosťou Oltárnou, so sviatostným
požehnaním.
Zmena programu vyhradená a doplnená vo farských oznamoch.

Ďakujem Urologickému
oddeleniu NsP v Levoči pod
vedením p. primára Škotka
a zároveň personálu za pomoc
a príkladnú starostlivosť.
pacientka Anna Krišálková

CIRKVI
EVANJELICKÁ CIRKEV
AUGSBURSKÉHO VYZNANIA

SLOVÍČKO OD MINORITOV
December – Božia láska vyháňa strach

Biblické slovo na mesiac december:
Ajhľa, panna počne a porodí syna
a dajú Mu meno Emannuel; to v preklade znamená Boh s nami.
Matúš 1,23
Služby Božie: Evanjelický kostol na
námestí
6.12.2020
2. nedeľa adventná o 8.30 hod.
13.12.2020
3. nedeľa adventná o 8.30 hod.
20.12.2020
4. nedeľa adventná o 8.30 hod.
s Večerou Pánovou
24.12.2020
Štedrý večer o 17.00 hod.
25.12.2020
1.slávnosť vianočná o 8.30 hod.
26.12.2020
2. slávnosť vianočná o 8.30 hod.
27.12.2020
nedeľa po Vianociach o 8.30 hod.
31.12.2020
Závierka občianskeho roka - Silvester o 17.00 hod. kostol
Adventné večierne každý utorok
17.00 hodine - na fare
Záujem o

pastorálnu návštevu

alebo prislúženie Večere Pánovej
v domácnostiach potrebné nahlásiť na tel. čísle: 0918/624 814 alebo e-mailom faralevoca@gmail.
com
Všetkým čitateľom Limky a obyvateľom Levoče prajeme pokojný
adventný čas, požehnané a milostiplné Vianočné sviatky.

Drahí Levočania,

Oznamy na december:

myslím, že každý z nás má v srdci túžbu
prežiť Vianoce ako sviatky rodinnej pohody. Zdá sa však, že rastúca uponáhľanosť a stres znásobený Covidom a protipandemickými opatreniami to priam
znemožňujú. Opak je pravdou. O čo
viac vonku zúri búrka, o to viac vynikne teplo rodinného krbu v dome, ktorý
má dobrú strechu a pevné múry. Boh
zostúpil z neba, aby sme my mali v duši
nebo, aby sme boli vnútorne pevní. Prišiel ako maličké, bezbranné dieťa v rodine Jozefa a Márie, aby nám ukázal,
že skutočná sila spočíva v láske, ktorá
sa daruje bez výhrad. Máriine „nech sa
mi stane podľa tvojho slova“ a Jozefove prijatie Panny Márie bolo takýmto
darovaním sa. Pán nás každý deň znova a znova pozýva, aby sme sa darovali
a stávali sa tak podobnými Božiemu Synovi, Svätej rodine, aby sme sa stávali
Božou rodinou. To je najlepšia príprava
na „sviatky darčekov“ – napredovanie
v láske, pretože dokonalá láska vyháňa
strach (1 Jn 4, 18) a každý nepokoj.

29. 11. – 7. 12. – novéna k Nepoškvrnenej Panne Márii. Deväť dní
sa počas svätých omší budeme zamýšľať nad bolesťami Panny Márie.

V Cirkvi sa oficiálna príprava na príchod
Božieho Syna začína Prvou adventnou
nedeľou. V tomto roku je to 29. november. Tento deň slávime vo františkánskej rodine ako Sviatok všetkých svätých serafínskeho rádu, pretože v tento
deň (v r. 1223) pápež Honórius schválil
našu regulu. Sv. František to vyjadril
slovami: „V mene Pánovom sa začína život menších bratov.“ Pápežovým podpisom sa „narodil“ náš rád. Rodil sa niekoľko rokov, pretože všetko si vyžaduje
čas, kým príde na svetlo sveta. Panna
Mária nosila pod srdcom svojho Syna
deväť mesiacov. Môžeme povedať, že
v tomto roku sa na narodenie Božieho
Syna pripravujeme počas deväťmesačnej koronakrízy. Odvahu, priatelia!
S Božou pomocou sa všetko zlé obráti
na dobré. Prajem Vám požehnaný Advent a milostiplné sviatky narodenia
Spasiteľa.
Brat Martin Mária Kolár,
OFMConv.
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1. – 17. 12. – rorátne sväté omše.
Ranné sväté omše (okrem nedieľ)
budeme sláviť ku cti Panny Márie.
Bolo by vhodné prinášať si na ne
lampáše alebo sviece.
8. 12. – slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Hlavným
celebrantom sv. omše o 15.50 bude
otec biskup Ján Kuboš.
24. 12. – „Polnočná svätá omša“ –
o 22.00 hod.
25. – 26. 12. – sväté omše ako v nedeľu.
25. 12. – Živý Betlehem – od 12.00
do 18.00 oslava vtelenia Božieho
Syna na nádvorí kláštora (podľa pandemickej situácie)
27. 12. – Nedeľa Svätej rodiny –
obnova manželských sľubov počas
svätých omší.
31. 12. – svätá omša na poďakovanie na konci Starého roka s ďakovnou pobožnosťou o 15.50.
Poriadok svätých omší:
Pondelok až piatok: 7.00, 15.50;
sobota: 7.50, 15.50; nedeľa: 9.00,
11.00, 16.00, 18.00.
Poklona Sviatosti oltárnej:
Pondelok – piatok: 7.30 – 15.30
Sviatosť zmierenia v kostole:
Pondelok – piatok: 15.15 – 15.45.
Vysluhovanie sviatostí je možné
dohodnúť osobne v kláštore, telefonicky: 053 451 4570, alebo mailom:
levoca@minoriti.sk

SPOLOČNOSŤ, CIRKVI
GRÉCKOKATOLÍCKA
CIRKEV
Bohoslužobný program na mesiac december a počas Vianočných sviatkov roku
2020.
Sväté liturgie v týždni:
pondelok, streda, štvrtok,
piatok
16:30
utorok, sobota
07:30
Svätá liturgia v nedeľu:
09:30
V prvopiatkovom týždni sa spovedá
vždy pred svätou liturgiou.
Spoveď chorých je prvý piatok v mesiaci
od 08:00 hod.
Sviatky v mesiaci:
6.12. – nedeľa
– sv. Mikuláš, divotvorca
8.12. – utorok
– Počatie Presvätej Bohorodičky sv.
Annou
25.12. – piatok
– Narodenie nášho Spasiteľa, Ježiša
Krista
26.12. – sobota
– Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke
27.12. – nedeľa
– sv. Štefan, prvomučeník
Bohoslužobný program počas sviatkov Narodenia nášho Spasiteľa Ježiša
Krista:
24.12. – štvrtok
– Predvečer Narodenia Ježiša Krista
(zdržanlivosť od mäsa)
07:30 – Kráľovské hodinky, sv. liturgia
22:00 – Povečerie Narodenia Ježiša Krista
25.12. – piatok
– Narodenie Ježiša Krista
09:30 – sv. liturgia po cirkevnoslovansky, (po sv. liturgii myrovanie)
26.12. – sobota
– Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke
09:30 – slovenská sv. liturgia
Dňa 31.12.2020 o 14:00 pozývame
na modlitbu Ďakovného Akatistu za
uplynulý rok 2020.
Akékoľvek zmeny času slúženia liturgických slávení budú oznámené pri nedeľných oznamoch.
Gréckokatolícky farský úrad,
Potočná 6, 054 01 Levoča,
www.grkatle.sk
tel.: 053 – 451 34 36, 0907 – 938 099

Betlehemské svetlo na Slovensku
už po tridsiaty prvý krát
Tento rok už s niekoľkodňovým predstihom, 16. novembra
dorazilo Betlehemské svetlo do Linzu v Rakúsku. Rakúska
televízia ORF tentokrát neposlala po malý plamienok “svoje”
Dieťa svetla, ale z večného plameňa horiaceho v Bazilike
Narodenia Pána ho odpálila deväťročná Maria Khoury
z Betlehema. Svetlo sa tak bezpečne dostalo k našim
západným susedom, kde si počká na druhú
decembrovú sobotu, kedy sa začne jeho púť.

Z veľkých odovzdávacích a preberacích slávností, ktoré sa tento rok mali
uskutočniť vo Svite, ale momentálne
to nedovoľuje pandemická situácia vo
svete, na ktorých sa zúčastňovalo niekoľko tisíc skautov zo Slovenska a Poľska, sa presunieme na hraničné priechody, kde odovzdáme Betlehemské
svetlo našim bratom skautom z Poľska
a Ukrajiny. Slovenskí skauti tak budú
opäť súčasťou dôležitej betlehemskej
štafety. Tentokrát s nádychom nostalgie a spomienok do dávnejších čias,
kedy cestovať za hranice nebolo vôbec
jednoduché.
Betlehemské svetlo sa opäť dostane aj
do Levoče, kde ho naši starší dobrovoľníci budú rozdávať nielen Levočanom,
ale ho opäť roznesú do každej obce
levočského okresu. Všetko sa to udeje za sprísnených protipandemických
opatrení.
Počas tohto predvianočného obdobia
sme už zaznamenali zvýšený „dopyt“
po tomto malom svetielku nádeje, ktoré je symbolom Pokoja. Preto sa snažíme nájsť spôsoby, ako toto svetielko
rozdistribuovať čo najviac záujemcom
pred vianočnými sviatkami.
Priamo v Levoči si bude možné Betlehemské svetlo odpáliť 23. decembra
od 9:00 do 19:00 na Námestí Majstra
Pavla, a tiež aj na Štedrý deň v čase
od 9:00 do 11:00.
Betlehemské svetielko prinesieme
taktiež do našich chrámov, bližšie
podrobnosti sa ľudia budú môcť dozvedieť vo farských oznamoch včas
vopred.
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My, skauti z Levoče, Vám prajeme pokojné a požehnané vianočné sviatky,
prežiarené Nádejou malého plamienka, ktorý k Vám aj tento rok prinesieme
v rámci našej najobľúbenejšej dobrovoľníckej činnosti. Nech teda u Vás
doma svieti a prináša radosť a nádej
všetkým ľuďom dobrej vôle.
https://www.betlehemskesvetlo.sk/
betlehemske-svetlo-pride-na-slovensko-aj-tento-rok/

HISTÓRIA

Čas vianočný,
čas sviatočný
V roku niet viac očakávanejšieho obdobia, akým je obdobie Vianoc. Aj keď sa ich
slávenie počas vekov menilo, vždy to bol čas výnimočný. Tie stredoveké boli oveľa
duchovnejšie. Práve duchovné prežívanie Vianoc spojené s niekoľkohodinovou
slávnostnou bohoslužbou, bolo považované za ich základ. Až v neskorších storočiach
sa počas Vianoc udomácnila tradícia spojená s rozdávaním darčekov a zdobením
vianočného stromčeka.

Prípravou na slávenie Vianoc bol aj
v minulosti advent. Už od 4. storočia
sa oslavoval určitý počet adventných
nedieľ. Pápež Gregor Veľký ustálil ich
počet a stanovil adventný čas, teda čas
pred slávením Vianoc, na štyri týždne.
Prvými poslami blížiacich sa Vianoc
počas adventu sú adventné vence. Korene tejto tradície siahajú do polovice
19. storočia. Najstaršia zmienka o adventnom venci pochádza z roku 1838.
Johann Heinrich Wichern pripevnil
v Hamburgu na dvere sirotinca, ktorý spravoval, drevený okrúhly veniec.
Každý deň na venci zapálil jednu sviečku. Pod vencom stála pokladnička, do
ktorej mohli veriaci hádzať milodary
pre chudobné siroty. Postupom času sa
tento zvyk rozšíril do celej Európy. Najčastejšie bol vyrábaný z ihličia a jeho
okrúhly tvar mal pripomenúť jednotu
veriacich s Bohom. Keďže sa počet adventných nedieľ ustálil na
štyri, rovnaký počet
sviec sa ustálil aj
na adventnom
venci.

Už v stredoveku si ľudia svoje príbytky
a kostoly zdobili ihličím a imelom. Výber týchto stále zelených rastlín nebol
náhodný. Zelená farba symbolizovala
a symbolizuje večný život. Stromčeky,
ako ich poznáme dnes, sa stali hlavným atribútom Vianoc oveľa neskôr.
Táto tradícia je pomerne mladá a jej
pôvod možno nájsť v nemeckom prostredí. Podľa legendy vo vianočnom
čase uchvátil Martina Luthera pohľad
cez ihličie stromu na hviezdy na oblohe. Aby sa s týmto dojmom podelil so
svojou rodinou priniesol stromček domov. Aby dokonalejšie znázornil atmosféru hviezdnatej noci, zapálil na ňom
sviečky.
Jedna z prvých písomných zmienok
o vianočnom stromčeku sa nachádza
v v brémskej kronike. Je z roku 1570
a hovorí o jedličke ozdobenej v cechovom dome ďatľami, sladkosťami a papierovými ozdobami v tvare kvetov.
Toto remeselnícke a meštianske prostredie bolo mimoriadne prajné pre založenie tejto vianočnej tradície. A boli
to práve mešťania a úradníci, ktorí v 18.
storočí zdobili vo svojich príbytkoch
prvé vianočné stromčeky. Tu sa tento
zvyk udomácnil a odtiaľ aj na panovnícke a šľachtické dvory. Významným
medzníkom v upevnení tejto tradície boli vianočné sviatky v roku 1840.
Princ Albert Sasko – cobursko- gothaj-
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ský, manžel kráľovnej Viktórie, nechal
ozdobiť stromček v kráľovskom sídle
vo Windsore. Tento zvyk si priniesol na
britský kráľovský dvor zo svojho rodného Nemecka. Keďže sa šľachta snažila
panovníkom vyrovnať, nechávala si
vianočné stromčeky privážať zo svojich
lesov. V mestách sa súčasťou adventného obdobia postupne stal ich nákup
na vianočných trhoch. Počas prusko –
francúzskej vojny (1870 – 1871) sa zvyk
ozdobovať vianočné stromčeky dostal
do povedomia nižších vrstiev. Prispeli
k tomu velitelia, ktorí ich nechali pre
vojakov, 24. decembra 1870, rozsvietiť
v zákopoch, vojenských ubytovniach
i lazaretoch. Tí preživší, ktorí sa vrátili domov, preniesli tento zvyk aj do
svojich rodín. Postupne sa ozdobený
stromček stal hlavným atribútom Vianoc.
Výzdoba vianočných stromčekov bola
záležitosťou vkusu a možností jednotlivých domácností. V tých chudobnejších sa na stromček vešali skromné
ozdoby, častokrát to boli dary prírody
ako orechy alebo jabĺčka. Tým bohatším ich neobmedzené prostriedky ponúkali široké možnosti, preto v tomto
prípade výzdoba vianočného stromčeka bola vecou prestíže. V mestských
domácnostiach sa na stromčekoch
objavovali okrem horiacich sviečok aj
ozdoby rozmanitých tvarov vyrobené
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z papiera, drevené figúrky, trvanlivé pečivo, najčastejšie medovníky, čokoláda, rôzne postavičky
a napodobeniny ovocia či skutočné sušené ovocie. Okrem toho domáceho sa na stromčekoch
objavovalo aj ovocie exotické, akými boli pomaranče. Zaujímavosťou 19. storočia sú sladké
ozdoby zabalené v staniole s portrétmi všetkých
členov kráľovskej a cisárskej rodiny. V roku 1889
si Francúz Pierre Dupont nechal patentovať fúkanú guľu z jemného skla. Táto ozdoba sa v pomerne krátkom čase stala trvalou a neodmysliteľnou súčasťou vianočnej výzdoby.
Zvyk ozdobovať stromček je úzko spojený s rozdávaním darčekov. Štedrosť ako súčasť Vianoc
je doložená už v 14. storočí. Vo vianočnom čase
boli bohatší viac štedrejší k chudobnejším. Darčeky pod stromčekom sú záležitosťou až 19.
storočia. U aristokracie, a nielen u nich, boli určené najmä deťom. Obdarúvali sa aj manželia
navzájom, obvykle symbolickými drobnosťami
alebo praktickými darčekmi. Vianočná nádielka
bola priamo úmerná postaveniu a bohatstvu
rodičov. Nebolo zvykom darčeky baliť, skôr ich
vystaviť na obdiv. Pri vianočnom stromčeku stál
stôl, na ktorom boli darčeky prehľadne uložené.
V prípade viacdetných rodín bolo takýchto stolov viac. Boli zvlášť určené pre chlapcov a zvlášť
pre dievčatá.
Aristokrati 19. storočia mali vo zvyku počas
Vianoc zasielať obrázkové pohľadnice. Najmä
známym a blízkym, ktorých nemohli osobne
navštíviť a popriať im „veselé Vianoce“ a všetko
dobré do nadchádzajúceho roka. Pohľadnice
sa objavujú skoro v každej šľachtickej pozostalosti. V dnešnej mobilnej a internetovej ére
je táto vianočná tradícia na ústupe. Vianočné
a novoročné priania nezmizli, zmenili len svoju
podobu. V mnohých prípadoch sa neposielajú
pohľadnice, ale krátke textové správy. Blahoželania často obsahujú skratku P.F. čo sú francúzske slová „pour féliciter“, v preklade blahoželanie k, alebo pre šťastie. Spočiatku sa toto
spojenie nespájalo iba s Vianocami a novým
rokom, ale aj s inými prianiami k narodeninám
a podobne. Ako sa skratka P.F stala pevnou
súčasťou novoročných prianí? Traduje sa, že
v našich zemepisných šírkach ju ako prvý začal
používať gróf Karel Chotek z Vojína a Chotkova.
Počas Vianoc mal vo zvyku prijímať zdvorilostné
návštevy a priania od svojich spolupracovníkov
a známych. Aby sa tomu vyhol s eleganciou
a podľa bontónu začal rozposielať gratulačné
lístky. Hovorilo sa im aj ospravedlnenky. Nápad
sa ujal, a koncom 19. a začiatkom 20. storočia
český maliar a grafik Viktor Stretti písal na „novoročenku“ dve francúzske slová „pour féliciter“,
z ktorých zakrátko ostala iba skratka P.F.
Zuzana Demčáková,
kurátorka Spišského múzea v Levoči
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SPOLOČNOSŤ

Ako ušetriť náklady na kúrenie
Úlohou vykurovania je udržiavať vhodnú teplotu a tepelnú pohodu
v obytných vykurovaných priestoroch.

Zjednodušene povedané, v čase keď
klesnú vonkajšie teploty pod teplotu vo vnútornom priestore, dochádza
k prestupu tepla (stratám) z vnútorného do vonkajšieho prostredia. Ak sú tieto straty tepla (prestupom a vetraním)
vyššie, ako tepelné zisky (z kúrenia, slnečného žiarenia, pobytu ľudí, elektro
spotrebičov, atď.), teplota vo vnútornom priestore klesá a klesá aj tepelná
pohoda. Kúrenie len vyrovnáva bilanciu tepelných ziskov a strát.
Možností, ako znížiť náklady na vykurovanie je viac. Investične náročné
riešenia spočívajúce vo výmene okien
a zateplení bytových domov prinášajú
úsporu rádovo od 25 do 40 %. Možnosť
rýchleho a beznákladového šetrenia na
platbách za vykurovanie majú v rukách
aj vlastníci bytov.
Touto možnosťou je neprekurovanie
bytových priestorov a aktívne riadenie
teploty v byte. Znížením teploty o 1
°C v miestnosti dosiahneme zníženie
spotreby tepla na kúrenie o 5 až 6 %.
Regulácia teploty vo svojom byte je
výhradne na odberateľovi. Nastavenie
a regulovanie teploty je závislé od potrieb členov domácnosti a samozrejme
od nastavenia termoregulačnej hlavice
a ventila na radiátore. V prípade, ak nie
je doma nikto, môžeme teplotu v byte
znížiť a naopak, teplotu navýšiť v čase,
keď sú členovia domácností doma. Napríklad, členovia domácnosti si zvykli
na teplotu obytných priestorov 21 °C.
Zistili, že tomu zodpovedá nastavenie
termostatickej hlavice na radiátore číslu 3. Pri odchode do práce a školy, prestavia termostatickú hlavicu na číslo 2.
Po návrate opäť natavia termostatickú
hlavicu na číslo 3. Pokiaľ nedôjde k úplnému prerušeniu vykurovania (úplné
zatvorenie ventilu), ale len k jeho utl-

meniu, reakcia systému je rýchla a tepelná pohoda sa dostaví v krátkom
čase. Prerušenie vykurovania má za následok podchladzovanie a čas dosiahnutia požadovanej tepelnej pohody sa
výrazne predlžuje.
Niekoľko užitočných tipov:
•
ak vetráte, stiahnite termostatickú
hlavicu radiátora na minimum
•
vetrajte krátko a intenzívne, nie
trvalo otvoreným oknom na „výklopku“
•
regulujte teplotu v byte termostatickou hlavicou, nie otvoreným oknom
•
ak hreje radiátor len v hornej časti,
je to v poriadku, termostatická hlavica s ventilom robia svoju prácu
a udržujú v miestnosti požadovanú teplotu
•
ak vonkajšia teplota výrazne klesne, alebo stúpne, nie je potrebné
na termostatickej hlavici meniť nastavený stupeň (ak ste zvyknutí na
21 °C a zodpovedá tomu nastavenie termostatickej hlavice na čísle
3, hlavica bude udržiavať v priestore žiadanú teplotu)
•
ak na spanie preferujete nižšiu teplotu, nastavte si ju na termostatickej hlavici
•
ak kúriť nechcete, hlavicu zatvorte,
nik vám teplo nenatlačí (rovnako
funguje vodovodný ventil, po jeho
zatvorení voda netečie)
•
priestory zbytočne nepodchladzujte (trpia stavebné konštrukcie,
nábeh vykurovania na požadovanú teplotu trvá dlhší čas a vyžaduje vyššiu spotrebu tepla na vyrovnanie vplyvu chladných stien)
Teplota vykurovacej vody (voda, ktorá je v radiátoroch), čas dodávky tepla
pre vykurovanie, prerušenia dodávky
a nedodávanie v nočných hodinách sa
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riadia zmluvou uzavretou medzi správcom bytového domu a dodávateľom
tepla. S požiadavkami na zmenu parametrov dodávky tepla sa obráťte na
správcu bytového domu. Dodávateľ
tepla STEFE THS, s. r. o. nastaví požadované parametre k vašej spokojnosti.
Nemenej dôležitým vplyvom na celkové náklady za teplo, ktorú užívateľ
bytu platí, je aj spravodlivé rozpočítanie medzi užívateľmi v bytovom
dome. V otázke rozpočítania dodaného
tepla v bytovom dome ide o dohodu,
teda istú solidaritu vlastníkov bytov,
ktorých steny bytu susedia s vykurovanými priestormi, s tými vlastníkmi, ktorých byty sú na polohovo nevýhodných
miestach (v rohoch bytových domov,
alebo nad nevykurovaným priestorom). Je to podobné, ako napr. so strechou. Na náklady za opravu sa skladajú
všetci vlastníci bytového domu, nielen
vlastníci bytov na hornom poschodí.
Z tohto dôvodu môžu vznikať veľké
rozdiely v nákladoch na teplo na m2 vykurovanej plochy.
K efektívnemu prevádzkovaniu tepelného hospodárstva vedú aj kroky dodávateľa tepla STEFE THS, s. r. o., ako
sú neustála prevádzková optimalizácia
zariadení na výrobu a distribúciu tepla,
nevynímajúc 24 hodinový dohľad nad
týmito zariadeniami prostredníctvom
dispečingu (tel. č. 0800 700 808), nastavenia kompaktných odovzdávacích
staníc tepla (KOST) na mieru bytových
domov, kvalifikované poradenstvo
a odborné zákroky pracovníkov v prípade potreby. Investície do výmeny
rozvodov tepla, ktoré sú na pokraji
životnosti prinesú zníženie tepelných
strát, ako aj stabilitu do kvality dodávky tepla.
STEFE THS, s. r. o.

NA PREDAJ

Rodinný dom s veľkou záhradou a ďalším prísl., Hybe, okr. L. Mikuláš, rozloha celkom
1666 m2, aj na podnikanie.
CENA: 95.000 Eur

NA PREDAJ
Dve garáže s pozemkom v radovej zástavbe, Predmestie, Levoča, rozloha celom 48 m2,
zavedená elektrina, predávajú sa spolu.
CENA: 22.000 Eur

NA PREDAJ

1-izbový zrenovovaný byt, blízko centra, Levočská ul., Spišská Nová Ves, 3/11 posch.,
2 lodžie, úžitková plocha celkom 46 m2, nasťahovanie možné ihneď.
CENA: 62.000 Eur

NA VÝMENU

2-izbový čiastočne zrekonštruovaný byt, sídl. Juh III, Poprad, 7/8 posch., lodžia, úžitková
plocha 53 m2. Výmena za 2-izbový byt v Levoči. Byt je aj na predaj.
CENA: 77.000 Eur

PRE KUPUJÚCICH HĽADÁM
3-izbový byt s balkónom na sídl. Západ v Levoči
rodinný dom v Levoči (samostatne stojaci)
pozemok na výstavbu rodinného domu v Levoči

Želám všetkým krásne Vianoce
Bc. Beáta Kohiarová, RSc.

Váš profesionál v realitných službách
www.beatakohiarova.sk
Tel. č.: 0918 125 835

