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Vážení Levočania,
dovoľte, aby som sa Vám prihovoril na začiatku nového roka 2021. Nový rok je novým začiatkom, do ktorého vstupujeme s istou nádejou a očakávaniami.
Určite všetci vnímate situáciu, ktorá nás sprevádzala rokom 2020 nielen u nás, ale aj v celej
krajine a Európe. Epidémia šírenia nákazy koronavírusu sa nezadržateľne šírila a my všetci
sme sa museli prispôsobiť dodržiavaním rôznych opatrení. Mnohí z vás prišli o pravidelný
príjem, či dokonca zamestnanie, vyučovací proces v školách a školských zariadeniach bol
opakovane prerušený, spoločenské, kultúrne a športové podujatia zrušené, rodinné obrady
obmedzené.
Chápem, že mnohí z vás sa cítite unavení z obmedzení, chápem, že mnohí z vás ste touto
krízou veľa stratili. Našou snahou je ochrániť zdravie nás, našich rodín, priateľov, všetkých
obyvateľov nášho mesta. Samospráva bola celý čas maximálne nápomocná a ústretová pri
organizácií niekoľkých kôl testovania obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID 19.
Napriek celej tejto situácii, ktorou bol poznačený rok 2020, naša samospráva naďalej zodpovedne plnila úlohy, ktoré jej vyplývajú z kompetencií a snahou mojou, ako aj poslancov
mestského zastupiteľstva bolo zabezpečiť rozvoj mesta a zlepšiť podmienky pre život našim obyvateľom. V roku 2020 sa nám podarilo zrealizovať viacero investičných akcií, medzi
inými aj dokončenie prestavby NMP v Levoči – časť B, zrekonštruovať verejné osvetlenie
a prechody pre chodcov na Probstnerovej ul., rozšíriť cyklochodník do miestnej časti Levočská Dolina, modernizovať osvetľovaciu plochu a tribúnu športovej haly, začať s budovaním záchytného parkoviska v Hradobnej priekope a výstavbou dvoch bytových domov
na Francisciho ulici, pripraviť predaj pozemkov - IBV Krupný jarok a zrekonštruovať fasády
a strechy na viacerých objektoch na námestí.
Rozpočet mesta si v tomto roku vyžadoval viaceré úpravy, ktoré súviseli s pandemickou
situáciou v našej krajine a výrazným znížením podielových daní zo strany štátu. Vedenie
mesta Levoča pristupovalo zodpovedne k čerpaniu finančných prostriedkov a šetreniu nákladov na chod samosprávy. Podobne bol zostavený i rozpočet mesta na rok 2021, ktorý
poslanci schválili na poslednom zasadnutí v roku 2020.
Napriek nepriaznivej situácii máme plány na viaceré investičné akcie aj v roku 2021, ako
je pokračovanie rekonštrukcie NMP, vybudovanie križovatky komunikácie Slavkovská –
Kežmarská ulica, rekonštrukcia čakárne a ostatných priestorov autobusovej stanice, rekonštrukcia budovy historickej radnice, realizácia revitalizácie prírodno-ekologického centra
- Žabia cesta v lok. Kováčova vila, výstavba stojísk zberných nádob komunálneho odpadu,
rekonštrukcia a vybudovanie verejného osvetlenia a miestnej komunikácie v miestnej časti
Levočské Lúky a mnoho ďalších. Všetko však bude závisieť od ďalšieho vývoja viacerých
faktorov, ako je boj s pandémiou, výška podielových daní, či skutočné príjmy mesta Levoča
v roku 2021.
Vážení obyvatelia nášho krásneho mesta, milí priatelia,
na začiatku nového roka 2021 vám chcem v prvom rade poďakovať za vašu priazeň, podporu a spoluprácu, ako aj za obyčajné ľudské pochopenie a porozumenie počas uplynulého roka 2020, ktoré ste venovali nášmu mestu. Bol to rok zložitý a veľmi náročný pre
každého z nás. A tak si na začiatku roka 2021 spoločne želajme, aby bol rokom pevného
zdravia, šťastia a dostatku lásky. Nech je rokom väčšieho porozumenia a vzájomnej ľudskej
ohľaduplnosti. Nech je rokom väčšej spokojnosti, pokoja a radosti doma, v rodine i v práci.
Nech je rokom pozitívnej energie a správnych rozhodnutí.

Obálka:

Ing. Miroslav Vilkovský, MBA
primátor mesta

Photo by Nadine Wuchenauer from Pexels
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50 rokov účinkovania

Milana Finduru
v Aktíve pre obrady
Aktív pre obrady. Pre zainteresovaných
pojem známy, no pre väčšinu Levočanov nie. Veľa obyvateľov mesta však registruje obrady a slávnosti, ktoré mestský úrad organizuje pri stanovených
príležitostiach na ich počesť ako prejav
úcty voči nim.

Mesto - mestský úrad obrady a slávnosti priestorovo a materiálno-technicky
zabezpečuje, uhrádza všetky výdavky
spojené s ich organizáciou, pričom organizované obrady a slávnosti nemajú
pre obyvateľov charakter spoplatnenej
služby.

A práve Aktív pre obrady je takou organizačnou zložkou Mestského úradu Levoča, ktorej činnosť robí organizovanú
slávnosť mestom pre obyvateľov skutočne slávnosťou, organizačnou zložkou, ktorá „dodáva“ na slávnosti kultúrny program v podobe hudobných,
speváckych a recitačných výkonov.

Bezpochyby kľúčovou zložkou Aktívu
pre obrady sú ľudia – miestni pedagógovia a umelci, ktorí zanietene popri
svojom hlavnom zamestnaní pri obradoch a slávnostiach účinkujú – robia
hudbu, spev a recitáciu.

Mesto Levoča – Mestský úrad Levoča
organizuje pre svojich obyvateľov obrady a slávnosti na povinnej – zákonnej báze – sobášny obrad alebo obrad
uzavretia manželstva, alebo na báze
dobrovoľnosti – slávnosti – prijatie novomanželov po uzavretí manželstva,
výročie sobáša, životné jubileum, uvítanie detí, rozlúčka so zosnulým.

Robia to obetavo a dlhodobo. Presviedča nás o tom aj príbeh Milana Finduru,
ktorý takto účinkuje už 50 rokov. Pekné
jubileum sa splní začiatkom januára. Za
túto dobu získal náš jubilant v Aktíve
pre obrady pozíciu nepísaného lídra,
na ktorého sme sa mohli vždy spoľahnúť. Jeho doménou je hudba a spev.
Je nám cťou Vám predostrieť portrét
Milana Finduru prostredníctvom autentického životopisu:
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Životopis – rukopis Milana Finduru.
Mojich 50 rokov v ZPOZe
Po ukončení štúdia na Konzervatóriu
v Košiciach r. 1969 som nastúpil do ĽŠU
v Levoči ako učiteľ akordeónu. Po mesiaci
som narukoval ako hudobník do Posadkovej hudby v Topoľčanoch. Tam som si
odkrútil 2 roky povinnú ZVS. V októbri
1971 som sa vrátil do rodnej Levoče, kde
som pôsobil ako učiteľ hudby 44 rokov.
Hneď po mojom príchode ma kontaktovala vtedajšia matrikárka Klára Kučerová. Od toho času, práve začiatkom januára ubehne 50 rokov môjho účinkovania
pri občianskych obradoch: Uvítanie detí
do života, sobáše a občianske pohreby.
Vtedy bol problém zohnať vhodné piesne
na tento účel. V zborníkoch pre ZPOZ boli
sporadicky uvedené piesne. Nestotožnil
som sa však s niektorými textami týchto piesní, ktoré boli poplatné vtedajšej
dobe a ideológii. Do vienka som dostal
schopnosť skladať piesne. Tak som začal
písať svoje texty aj hudbu k všetkým týmto obradom. Boli to piesne šité na mieru
pre náš súbor. Nedá sa nespomenúť na
vynikajúci soprán Betky Lesňákovej, ale
aj krásny a hlboký alt Božky Fridrichovej.
Základ nášho súboru tvorili aj Hanka
Kučerová a Ľuba Šefčíková. Mnohé tieto moje piesne sa spievajú pri obradoch
dodnes. Vtedajší tajomník MsNV pán Štefan Kotrady nám veľmi drukoval. Na jeho
podnet sme sa zúčastnili celoslovenskej
súťaže programov ZPOZu. Presne si už
nepamätám v ktorom roku to bolo (ach
tá staroba), ale viem, že to boli 80-te roky
minulého storočia (je to čudné, ale je to
tak). Túto súťaž sme vyhrali. Na porotu,
ale aj na ostatných súťažiacich zabral
náš inovatívny repertoár. Mnohí nás pýtali piesne, ale pán tajomník povedal,
aby sme to nerobili. Viete konkurencia
je konkurencia. Cenu za víťazstvo som

SPOLOČNOSŤ
si bol s pánom tajomníkom prevziať na
Ministerstve vnútra v Bratislave.
Tak ako ubiehali roky, tak sa začal meniť aj
kolektív účinkujúcich. Časom prišlo k cel-

kovej jeho výmene. Bola to generačná
výmena súboru, čo bolo celkom logické.
Zo starej generácie som ostal sám. Keďže som vedel, že sa blíži moje jubileum,
tak som s nimi potiahol až doteraz. Po

dlhšom zvážení pre a proti som sa rozhodol dňom 1. januára 2021 ukončiť svoje
pôsobenie v APO. Chcel by som sa všetkým, čo so mnou účinkovali poďakovať
za vykonanú prácu pre mesto, ale hlavne pre občanov nášho mesta.
Musím povedať, že i keď sa menili predsedovia MsNV a primátori mesta Levoča,
náš vzťah bol vždy veľmi dobrý. Vďaka
patrí terajšiemu vedeniu mesta za vytvorenie výborných podmienok pre prácu
Aktivu pre obrady.
Milan Findura
Za roky pôsobenia v Aktíve pre obrady
pri Mestskom úrade Levoča vyslovujeme pánovi Milanovi Findurovi úprimné
poďakovanie. Prajeme mu veľa zdravia,
osobnej a rodinnej spokojnosti.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA
primátor mesta Levoča
Fotografie sú poskytnuté Milanom Findurom.

Biblia s unikátnymi fotograﬁami oltára
Majstra Pavla z Levoče
Biblia je najčastejšie vydávanou knihou sveta. Jej hodnota tkvie v Slove, ktorým
je Ježiš Kristus. Napriek tomu v umeleckom svete hodnota knihy závisí aj od
spracovania, tlače, obrazov alebo väzby. Biblia v súčasnosti vychádza v rôznych
úpravách – od bohato ilustrovaných až po celkom jednoduché vydania.
V Bazilike sv. Jakuba v Levoči sa 3. decembra uskutočnilo predstavenie Biblie s unikátnymi fotografiami oltára
Majstra Pavla z Levoče. Sväté Písmo
z dielne vydavateľstva IKAR a Luxusnej
knižnice je doplnené o výnimočné fotografie krídlového oltára sv. Jakuba od
Majstra Pavla z Levoče.
Levočský farár a dekan Peter Majcher
vyzdvihol hodnotu tohto diela a vyjadril, text Biblie a fotografie oltára Majstra
Pavla spolu vytvárajú harmóniu, tú
harmóniu, ktorá je obrazom Boha. Za
organizačnú časť sa prihovorili Gabriela Belopotocká, ktorá je generálnou
riaditeľkou vydavateľstva IKAR a ktorá prišla s myšlienkou predstaviť oltár
Majstra Pavla z Levoče v inom svetle
a svetovo uznávaný fotograf Jan Wil-
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liam Drnek. Fotografie vytvoril použitím špeciálnych osvetľovacích telies.
Čitateľ má pocit, že sa nepozerá na
fotografiu, ale na skutočný trojrozmerný predmet. Biblia bola vyhotovená
v dvoch verziách.

ný samostatne, vzniká tak jedinečná
štruktúra orezu knižného bloku, a tým
získava kniha stredoveký ráz. Knižné
dosky sú zo špeciálne upraveného
jaseňového dreva. Pri tejto verzii je limitovaný náklad Biblie 150 kusov.

Luxusné spracovanie Biblie je ručne
viazané. Každý hárok knihy je oreza-

Exkluzívne spracovanie Biblie v náklade 777 kusov taktiež zachytáva výni-

močné fotografie. Ide o vydanie strojovo viazanej knihy v puzdre. Obe Biblie
obsahujú kompletné znenie Starého
a Nového zákona po najnovšej revízii
Spolku svätého Vojtecha.
Patrik Mitura

Sčítanie obyvateľov, domov
a bytov 2021 - nezadržateľne sa
blíži druhá časť cenzu
Polnoc zo štvrtka 31. 12. 2020 na
piatok 1. 1. 2021. Podľa zákona č.
223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov,
domov a bytov v roku 2021 a o zmene
a doplnení niektorých zákonov ide tzv.
rozhodujúci okamih sčítania. Všetky skutočnosti, ktoré sa v rámci cenzu
zisťujú, sa viažu na tento okamih. Konštatujeme teda, že aktuálne sú všetkým
povinným osobám v rámci sčítania
obyvateľov, domov a bytov 2021 známe všetky údaje, ktoré majú byť v rámci sčítania poskytnuté.
Obyvatelia mesta už nepochybne zachytili dostatočné množstvo informácií o prebiehajúcom cenze. Primárnym
zdrojom informácií je Štatistický úrad
Slovenskej republiky a ním používané
komunikačné kanály. No zákonodarca
ustanovil úlohy v rámci sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 aj pre obce
a mestá, informačnú a propagačnú
kampaň nevynímajúc.
O prebiehajúcom sčítaní sme Vás už

v minulosti na stránkach tohto mesačníka informovali. Týmto článkom aktuálne nadväzujeme na predchádzajúce
informácie, resp. ich aktualizujeme.
Prečo je pre obyvateľov mesta dôležitá
druhá časť sčítania – sčítanie obyvateľov?
V druhej časti cenzu nastávajú pre obyvateľov mesta reálne povinnosti.

ktorých splnenie sa vynucuje zákonom
a nesplnenie kvalifikuje ako správny
delikt sankcionovaný pokutou. Preto
je potrebné, aby obyvatelia mesta venovali sčítaniu obyvateľov dostatočnú
pozornosť. K tomu chceme prispieť aj
nasledujúcimi informáciami:
1.

Nóvom prebiehajúceho cenzu je jeho
dvojfázovosť. 1. 6. 2020 začala prvá
časť, ktorej náplňou je sčítanie domov
a bytov. Skončí 12. 2. 2021. Po trojdňovej pauze nastúpi druhá časť v trvaní od
15. 2. 2021 do 31. 3. 2021 – 6 týždňov,
ktorej náplňou je sčítanie obyvateľov.
Kým prvá časť je stopercentne v réžii
mesta, ktoré sčítava domy a byty na
svojom území bez zapojenia obyvateľov mesta, v druhej časti nastupujú
úlohy a reálne zákonné povinnosti aj
pre obyvateľov. Zákonné povinnosti,
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Mesto Levoča ako povinná osoba
už sčítalo takmer všetkých 4579
bytov na svojom území. Účinne
k tomu prispeli aj správcovia bytových domov. Do skončenia sčítania sa ešte budú vykonávať drobné
úpravy nie zásadného charakteru.
Údaje zozbierané v tejto časti budú
integrované s údajmi získanými od
obyvateľov v rámci druhej časti –
sčítania obyvateľov prostredníctvom premennej adresa trvalého
pobytu.

2.

V rámci druhej časti cenzu – sčítania obyvateľov majú povinnosť

INFORMÁCIE MsÚ
poskytnúť zisťované údaje nasledujúce subjekty:
a) obyvateľ s trvalým, prechodným alebo tolerovaným pobytom
na území Slovenskej republiky,
b) občan Európskej únie s obvyklým pobytom na území Slovenskej republiky,
c) zákonný zástupca dieťaťa do
18 rokov a zákonný zástupca osoby nespôsobilej na právne úkony
alebo s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony,
(ďalej spolu aj len „obyvatelia“).
3.

Zisťovať sa budú údaje naplnením
obsahu ustanovených premenných v počte 14 (skrátená verzia
sčítacieho formulára – typ A), pokiaľ ide o občana Slovenskej republiky s rodným číslom, ktorý sa
bude identifikovať jedným z troch
ustanovených spôsobov (pozri
bod 4), alebo naplnením obsahu
ustanovených premenných v počte 23 (úplná verzia sčítacieho formulára – typ B), pokiaľ ide o cudzinca bez rodného čísla, ktorý sa
bude identifikovať uvedením dátumu narodenia a pohlavia.

4. Sčítanie sa uskutoční výlučne
elektronicky. Obyvatelia musia
poskytnúť zisťované údaje vyplnením elektronického formulára
databázy informačného systému
sprístupneného na ten účel prostredníctvom webovej aplikácie –
prostredia na linke www.scitanie.
sk. K dispozícii bude tiež mobilná
aplikácia.
Vyžaduje sa teda dispozícia príslušným zariadením – počítač,
mobil, tablet, a prístup do siete
internet. Prístup do elektronického informačného systému prostredníctvom webovej aplikácie
alebo mobilnej aplikácie bude
umožnený po identifikácii elektronickej identity obyvateľa a overení
elektronickej identity obyvateľa
prostredníctvom
autentifikácie
jedným z troch spôsobov ustanovených v opatrení Štatistického úradu Slovenskej republiky č.
435/2019 Z. z. – zadaním rodného

čísla a doplnkového kódu alebo
použitím občianskeho preukazu
s elektronickým čipom (e-ID) alebo
použitím fotografie zadnej strany
občianskeho preukazu.
5. V tomto sčítaní neexistujú sčítací komisári, k dispozícii však
budú asistenti sčítania – stacionárni alebo mobilní. Digitálne vylúčení obyvatelia budú môcť využiť služby stacionárnych asistentov
sčítania v zriadených kontaktných
miestach alebo služby mobilných
asistentov sčítania.

koho iného (napr. rodinného príslušníka), no pritom nepotrebujú
službu mobilného asistenta sčítania, musia sa dostaviť na kontaktné miesto, kde im bude umožnené
sčítať sa alebo za nich úkon sčítania vykoná stacionárny asistent
sčítania po predložení občianskeho preukazu.
8.

Mobilní asistenti sčítania budú
tiež k dispozícii pre zariadenia sociálnych služieb na území mesta
Levoča, ak o to tieto zariadenia –
ich prevádzkovatelia (Občianske
združenie Konkordia – Lat. Svornosť, HUMANITÁR, n.o. – Centrum
psychosociálnej a ošetrovateľskej
starostlivosti) mesto požiadajú.
6. Dôležité: O službu mobilného
asistenta sčítania je potrebné
požiadať v čase od 15. 2. 2021
do 28. 2. 2021, a to mesto Levoča – Mestský úrad Levoča alebo
call centrum; telefónne čísla budú
včas zverejnené. Mobilný asistent
sčítania je určený pre tých, ktorí
sa nevedia, nemôžu alebo nechcú
elektronicky sčítať sami a súčasne
objektívne nemôžu navštíviť kontaktné miesto.
Pre územie mesta Levoča bude pre
sčítanie obyvateľov k dispozícii
10 mobilných asistentov sčítania.
Každý mobilný asistent bude mať
pridelený virtuálny asistenčný obvod. Informácie o tom Vám budú
takisto ešte poskytnuté.
7. Na území mesta Levoča bude
na účel vykonania sčítania obyvateľov vytvorené kontaktné
miesto v budove Mestského
úradu Levoča, Námestie Majstra Pavla 4/4. O zriadení ďalších
kontaktných miest, a tiež o ich prevádzkových hodinách Vás budeme
informovať do začiatku sčítania,
t. j. do 15. 2. 2021.
Obyvatelia, ktorí sa nechcú, nemôžu alebo nevedia elektronicky
sčítať sami, a to ani za pomoci nie-
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Obyvatelia vo zvláštnom postavení, ktorí nemajú trvalý pobyt na
konkrétnej ulici v meste Levoča, t.
j. ich trvalý pobyt je len mesto Levoča („ľudia bez domova“), môžu
postupovať alternatívne spôsobom uvedeným v bodoch 4, 5, 6, 7.
V prípade, ak tak neurobia, mesto
Levoča, kontaktná osoba určená
za mesto pre sčítanie obyvateľov
v interakcii so stacionárnym asistentom sčítania vykonajú sčítanie naplnením databázy údajmi
z dostupných administratívnych
zdrojov a informačných systémov.
Sankcie nebudú uplatnené.

9.

Mesto Levoča bude priebeh sčítania obyvateľov na svojom území
počas šiestich týždňov monitorovať a v prípade nedostatočného
postupu bude vyzývať povinné
osoby k aktu sčítania (napr. aj formou SMS).
Prosíme Vás preto, aby ste si
vyplnenie elektronického sčítacieho formulára nenechávali na
poslednú chvíľu.

10. Povinné osoby – obyvatelia, ktorí
sa nesčítajú, dopúšťajú sa správneho deliktu podľa ustanovenia § 29
zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní
obyvateľov, domov a bytov v roku
2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vystavujú sa riziku
uloženia sankcie – pokuty.
Tieto informácie budeme dopĺňať
a konkretizovať a ešte do začiatku sčítania obyvateľov publikovať tak, aby
sčítanie obyvateľov prebehlo úspešne
bez väčších problémov.
Ing. Jarmila Lisoňová
vedúca oddelenia organizačného
a vnútornej prevádzky

ZDRAVOTNÍCTVO

Levočská nemocnica si v ankete Nemocnica roka 2020
polepšila až o päť priečok
Mimovládna nezisková organizácia INEKO hodnotila zdravotnícke zariadenia už po
šiestykrát. Nemocnica AGEL Levoča si podľa jej prieskumu v ankete Nemocnica roka 2020
od minulého roka polepšila o päť priečok. Kategórie a vybrané ukazovatele boli kvalita
poskytovanej zdravotnej starostlivosti, skúsenosť, náročnosť diagnóz, spokojnosť pacientov,
hospodárenie a transparentnosť žiadostiam verejnosti.
V minulom roku 2019 bola levočská
nemocnica, z celkového počtu 33 nemocníc, hodnotená vo svojej kategórii
Všeobecné nemocnice na 20. priečke.
V tomto roku si polepšila o 5 priečok
a nachádza sa na 15. mieste. Podľa
prieskumov je naša nemocnica zdravotníckym zariadením, kde je štatistika
úmrtí na akútnu cievnu mozgovú príhodu najnižšia. V oblasti neurológie je
jednou z top nemocníc pri liečbe trombolýz.
„Veľmi nás teší, že naša nemocnica
v hodnotení postúpila vyššie a získala
viac bodov v jednotlivých kategóriách. Podľa zverejneného prieskumu
sa potvrdzuje vysoký kredit aj nášho
Neurologického oddelenia, ktoré už
v minulosti získalo viacero významných a prestížnych medzinárodných
ocenení. Ako jedno z troch nemocničných zdravotníckych zariadení máme
oddelenie dlhodobej intenzívnej starostlivosti pre ľudí s tými najzávažnejší-

mi ochoreniami a taktiež psychiatrické
oddelenie, ktoré má spádovú oblasť
celého Spiša,“ informuje riaditeľ nemocnice Ing. Viktor Halíř.

Nemocnica AGEL Levice na 27. mieste
a Nemocnice AGEL Zvolen na 31. mieste.

Rezervy nemocnice sú najmä v materiálno-technickom vybavení niektorých
oddelení a personálnom zabezpečení.
„Víziu vylepšenia a skvalitnenie poskytovanej zdravotnej starostlivosti vidíme po následnom dokončení výstavby
úplne nového urgentného príjmu, ktorý by mal byť podľa súčasného plánu
dokončený v máji 2021,“ dodáva riaditeľ nemocnice.
Zo skupiny AGEL sa v hodnotení pred
levočskou nemocnicou nachádzajú
dve nemocnice, a to Nemocnica AGEL
Košice-Šaca, ktorá obhájila minuloročné prvenstvo a Nemocnice AGEL Komárno, ktorá si polepšila až o 7 priečok
a nachádza sa na 7. mieste. Na nižších
priečkach za levočskou nemocnicou je

Nový urgentný príjem v levočskej nemocnici
nadobúda reálnu podobu
Ani druhá vlna pandémie koronavírusu nezastavila pokračovanie výstavby nového
urgentného príjmu v Nemocnici AGEL Levoča. Hoci prvá vlna pandémie práce z časti
spomalila, dnes je možné vidieť, ako stavba pokročila a nadobudla už reálne kontúry.
,,Aktuálne máme dokončenú celú
stavbu vrátane elektriny, vody, kúrenia, zastrešenia a osvetlenia vchodu,
ako aj terénne úpravy blízkeho okolia.
Momentálne sa ešte finalizujú koncové
prvky vnútorných rozvodov elektroinštalácie a rozvodov medi plynov, robia
sa povrchové úpravy podláh a stien,
ochranné prvky stien, rohov a dverí,“
uviedol Ing. Ján Mlynár, manažér pre
stavebnú činnosť AGELu. Zároveň sa
v novom urgentnom realizuje príprava
pre montáž zdravotnej techniky, dopĺ-
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ňajú sa bezpečnostné prvky a zábradlia. Nepostrádateľnou súčasťou sú aj
všetky zaškoľovacie procesy.
Nová budova vyzerá skutočne pôsobivo a nový urgent je hodný tretieho tisícročia tak po stránke stavebnej, technologickej ako aj zdravotníckej.
Nový urgentný príjem aj s príslušným
vybavením je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja
z Operačného programu Integrovaný
regionálny operačný program v prioritnej osi 2 - Ľahší prístup k efektívnym
a kvalitnejším verejným službám. 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.
Nemocnica dostane aj nový monitoring, lôžka, EKG a defibrilátor, infúznu
techniku, ale aj vybavenie operačných
sál a sterilizátor. ,,Pre pacientov to bude
znamenať výrazný posun v komplexnosti a kvalite poskytovanej zdravotnej
starostlivosti. Je pre nás prioritou, aby
to boli zmeny nielen navonok a na prvý

pohľad, ale aby zmeny boli citeľné pre
pacienta aj prostredím, vybavením ale
predovšetkým aj prístupom zdravotníkov,“ uviedol riaditeľ Nemocnice AGEL
Levoča Viktor Halíř.

región Spiša, ale aj širšieho okolia.
V súčasnosti má nemocnica 302 funkčných lôžok a poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť na 8 lôžkových oddeleniach.

Nový urgentný príjem by mal byť dokončený už za pol roka, a to v máji 2021.
Levočská nemocnica je od roku 2008
členom skupiny AGEL SK. Poskytuje
zdravotnú starostlivosť nielen pre celý

Informácie poskytla
Mgr. Martina Pavliková,
hovorkyňa skupiny AGEL SK

Na detskom oddelení
v levočskej nemocnici už
vládne vianočná atmosféra
Personál na detskom oddelení si tradične každý
rok už v období Mikuláša skrášľuje svoje priestory
vianočnou výzdobou. Tohtoročný Mikuláš bol však
iný ako po minulé roky, pretože sa ho nezúčastnili
študenti zo Strednej odbornej pedagogickej školy
v Levoči a ani zo Strednej zdravotníckej školy
v Levoči, ktorí mali každoročne pre nás pripravený
krásny program. Ani to nás však neodradilo a našich
pacientov sme symbolicky obdarovali sladkým
mikulášskym balíčkom my.
Na detskom oddelení už žiari veľký aj
malý vianočný stromček, na dverách
visí vianočný veniec a priestorom sa
šíria vianočné melódie. „Tohtoročný
Mikuláš u nás nebol taký ako sme na
našom oddelení zvyknutí. Vzniknutá
pandemická situácia spôsobila, že sa
deti na našom oddelení nemohli tešiť
na študentov, ktorí nám každý rok pripravili milý program a prišli rozveseliť

našich malých pacientov,“ vraví vedúca
sestra detského oddelenia Mgr. Magdaléna Lesňáková.
I keď na oddelenie neprišiel skutočný
Mikuláš, niekoľko zástupcov má v personáli detského oddelenia. Deťom,
ktoré boli hospitalizované na detskom
oddelení, symbolicky odovzdali balíček sladkých dobrôt. „Chceli by sme sa
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poďakovať aj pánovi Jánovi Spišskému
s rodinkou, otcovi našich pacientok,
ktorý nás veľmi milo prekvapil a zaplnil
priestor pod vianočným stromčekom
rôznymi hračkami pre deti,“ s vďakou
dodáva vedúca sestra.
Informácie poskytla
Mgr. Martina Pavliková,
hovorkyňa skupiny AGEL SK

ZDRAVOTNÍCTVO

V Ambulancii pre deti a dorast v levočskej nemocnici
je okrem širokého spektra vyšetrení možnosť
nastreľovania náušníc
Ambulancia pre deti a dorast Nemocnice AGEL Levoča je v prevádzke už dva roky.
V novembri 2018 prijala svojich prvých pacientov a v apríli 2019 už ordinovala v nových
priestoroch. Výhodou ambulancie pod vedením MUDr. Eleny Dzurňákovej je, že sa nachádza
v areáli nemocnice. Je hneď vedľa Všeobecnej ambulancie pre dospelých a prijíma
aj nových pacientov.
V ambulancii sa ošetrujú deti od narodenia do 19. roku života. „Našich
pacientov ošetrujeme prevažne s respiračnými ochoreniami, tráviacimi ťažkosťami a hnačkami, či ochoreniami
neinfekčného pôvodu. Je potrebné,
aby rodičia nezabúdali na povinné preventívne prehliadky svojich ratolestí,“
hovorí lekárka ambulancie MUDr. Elena Dzurňáková.

V prvom roku života musí dieťatko absolvovať až 9 preventívnych prehliadok, ktoré zahŕňa napríklad meranie
hmotnosti, dĺžky, obvodu hlavičky,
vyšetrenie psychomotorického vývoja
a povinné očkovanie. Ďalej sa prevencie vykonávajú každé dva roky. Pri preventívnych prehliadkach sa okrem iného vyšetruje zrak, sluch, meria sa krvný
tlak. Pri niektorých preventívnych vy-

šetreniach očkujeme a odoberáme
krv. Utorky a štvrtky sú popoludňajšie
ordinačné hodiny venované poradni
našich najmenších pacientov.
„V ambulancii vykonávame okrem
preventívnych prehliadok aj iné typy
vyšetrení. Ide napríklad o predoperačné vyšetrenia. Taktiež sa venujeme
detským pacientom, ktorí majú široké
spektrum ochorení. Pri vyšetreniach
nám napomáha CRP prístroj, glukometer, optotyp. Pri liečbe respiračných
ochorení našich detských pacientov
poskytujeme inhalačnú terapiu,“ dodáva ambulantná doktorka MUDr. Elena
Dzurňáková.
„Špecialitou našej ambulancie je možnosť nastreľovania náušníc, ktoré sú vyhľadávané rodičmi aj z iných okolitých
okresov,“ dodáva zdravotná sestra ambulancie Bc. Katarína Beličáková.
Informácie poskytla
Mgr. Martina Pavliková,
hovorkyňa skupiny AGEL SK

Vianočná kvapka krvi vedenia
a zamestnancov levočskej nemocnice
Počas predvianočnej stredy zorganizovalo Transfuziologické oddelenie Nemocnice AGEL
Levoča vianočnú kvapku krvi, na ktorej sa za tradičných epidemiologických opatrení
zúčastnilo vedenie aj zamestnanci nemocnice. Darcovia krvi sú pre nemocnice dôležití a ich
krv nesmierne vzácna.
Darcovia krvi sa na Transfuziologickom
oddelení stretávajú tradične v utorky
a štvrtky od 07:00 hod. V súčasnej pandemickej situácii je darcov krvi menej.
Vzhľadom na to, že krv je v zdravotníctve nenahraditeľná tekutina, každý
jeden darca je pre nás mimoriadne dôležitý a vždy vítaný. Oceňuje sa každá

snaha o jej darovanie aj napriek tomu,
že sa to v niektorých prípadoch pre nevhodný krvný obraz nepodarí.
„Som rád, že som mohol svojou kvapkou krvi prispieť aj ja, a taktiež ma teší,
že sa pridali aj ostatní zamestnanci
nemocnice. Pri najbližšej možnej prí-
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ležitosti pôjdem darovať krv opäť. Pomáhať si je dôležité a predovšetkým
v tejto situácii, ktorá vyžaduje každú
jednu kvapku pomoci,“ vraví riaditeľ
nemocnice Ing. Vikor Halíř, ktorý sa zúčastnil vianočnej kvapky krvi.
„Ďakujeme vedeniu nemocnice aj os-

ZDRAVOTNÍCTVO
tatným osloveným kolegom, ktorí sa
zúčastnili vianočného darovania krvi.
Svojou troškou tak prispeli k veľkej
veci, ktorou je záchrana ľudského života. Vzhľadom na súčasnú situáciu si
jednotlivé darovania krvi plánujeme
vopred a nikdy nemáme viac ako troch
darcov krvi naraz. Darcovia sa preto
nemusia obávať a môžu sa nahlasovať
vopred na telefónnom čísle 053 391 33
70,“ vraví MUDr. Rastislav Osif, primár
HTO oddelenia.
Noví potenciálni darcovia nájdu na
naše webovej stránke (aj na sociálnej
sieti Facebook) jednoduchý návod,
vďaka ktorému budú vopred pripravení na jednotlivé kroky, ktoré absolvujú
pri návšteve Transfuziologického oddelenia.
Informácie poskytla
Mgr. Martina Pavliková,
hovorkyňa skupiny AGEL SK

Levočská nemocnica pozmenila časový harmonogram
testovania na COVID-19
V Nemocnici AGEL Levoča je aktuálne možné sa dať otestovať na koronavírus tak
najspoľahlivejšími PCR testami, ako aj bezplatnými antigénovými testami. Vzhľadom
na veľký záujem verejnosti o testovanie sa nemocnica rozhodla vyjsť občanom v ústrety
a pozmeniť časový harmonogram testovania na COVID-19.
,,Na odberovom mieste COVID-19 v našej nemocnici, ktoré je zriadené od 27.
októbra, je možné tetovanie PCR metódou, a taktiež antigénové testovanie,
ktoré vzniklo na základe zmluvy o spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva
SR. Vzhľadom na to, že záujem o testovanie neustále narastá, rozhodli sme
sa upraviť časový harmonogram, ktorý
vylepší organizačnú štruktúru typov
realizovaného testovania,“ hovorí PhDr.
Beáta Ružbacká, MPH, námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľskú starostlivosť.
V súčasnosti je možné sa dať v Nemocnici AGEL Levoča otestovať týmito spôsobmi:.
1. Bezplatné antigénové testovanie
Testovanie bezplatnými antigénovými testami je možné od pondelka do piatku, v čase od 08:30 do
12:30 hod.

2. PCR testovanie pre samoplatcov
(registrovaní prostredníctvom
www.agellab.sk)
Naďalej taktiež platí, že nemocnica
vykonáva počas týždňa aj platené
PCR testovanie, na ktoré je možné
sa prihlásiť cez www.agellab.sk. Na
platené PCR testovanie je možné
prihlásiť sa vo voľných termínoch
každý pracovný deň od 07:30 do
08:30 hod. V prípade zvýšeného
záujmu a nedostupných voľných
kapacít je možnosť ďalšieho otvorenia termínu podľa potrieb.
3. PCR testovanie pre pacientov
s príznakmi (registrovaní cez korona.gov.sk s COVID PASSOM)
V prípade, že ktokoľvek má príznaky, alebo podozrenie na ochorenie, môžete požiadať o vyšetrenie
formou elektronického formuláru
prostredníctvom korona.gov.sk.
Bude Vám pridelené odberové
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miesto na testovanie. Tieto testy,
ktoré pacientom prepláca zdravotná poisťovňa sa u nás realizujú
každý utorok, stredu a štvrtok od
08:30 do 10:30 hod.
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
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IBV Krupný jarok - vyhodnotenie 1. kola obchodnej
verejnej súťaže
Ako ste mali už skôr možnosť dočítať sa na stranách LIMKY, mesto v spolupráci so spol. Lesy
mesta Levoča pripravilo obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „súťaž“) na predaj 28 stavebných
pozemkov v lokalite Krupný jarok, určených na výstavbu rodinných domov.
Termín na predkladanie súťažných návrhov v rámci tejto súťaže uplynul dňa
11.12.2020. Záujem o kúpu pozemku
bol príjemným prekvapením – začiatkom decembra mesto komunikovalo
s viac ako 50-timi záujemcami. Svoj
súťažný návrh vyhlasovateľovi doručilo nakoniec 33 účastníkov. Dňa
14.12.2020 sa konalo verejné otváranie

obálok, na ktorom bola každá obálka
po kontrole jej neporušenosti otvorená. Následne bol nahlas a zreteľne
prečítaný dátum a čas doručenia obálky, a zo súťažného návrhu bol identifikovaný navrhovateľ, pozemok resp.
pozemky, o ktorých kúpu mal navrhovateľ záujem, a výška ponúknutej kúpnej ceny. Po verejnom otvorení obálok
jednotlivé súťažné návrhy vyhodnotila 6-členná komisia, ktorá zároveň
preskúmala ich súlad s podmienkami
súťaže, a nakoniec zostavila poradie
úspešných účastníkov.
Dá sa konštatovať, že 1. kolo súťaže
na predaj 28 stavebných pozemkov
v lokalite Krupný jarok bolo úspešné.
Z celkového počtu 28 pozemkov bolo
v 1. kole súťaže predaných 20 pozemkov v celkovej kúpnej cene 822 934
eur. Priemerná cena za meter štvorcový
pozemku tak predstavovala 64,32 eur.
Účastníci mali v prevažnej miere záujem o kúpu tých pozemkov, ktoré boli
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určené na výstavbu prízemných rodinných domov typu bungalov. Je to zaujímavé zistenie, s ktorým bude mesto pri
plánovaní budúcej zástavby môcť ďalej
pracovať.
Víťazní účastníci súťaže budú v priebehu januára 2021 postupne kontaktovaní a vyzývaní na uzavretie riadnych
kúpnych zmlúv. Neúspešní účastníci
súťaže však nemusia smútiť – o zostávajúcich 8 pozemkov v IBV Krupný jarok sa budú môcť uchádzať v 2. kole
súťaže, ktoré by malo byť vyhlásené
pravdepodobne v priebehu februára
2021. O tejto skutočnosti bude verejnosť v dostatočnom predstihu informovaná prostredníctvom webových
stránok www.levoca.sk a www.lml.sk,
sociálnych sietí, LIMKY a vysielania TV
Levoča.
Martin Drahomirecký,
Mesto Levoča, odd. majetkové

INFORMÁCIE MsÚ, POHOTOVOSTNÉ LEKÁRNE

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Upravené hodiny MsÚ
sú určené v čase

Významné životné jubileum v mesiaci
január 2021 oslávia:

8:30 – 11:30 hod.
12:30 – 14:00 hod.
P O H OTOVO S T N É

91 rokov
Katarína Kaščáková
89 rokov
Anna Krajňáková

LEKÁRNE

83 rokov
Anna Bačová
Agnesa Kudašíková
Mária Venglarčíková

ROZPIS SLUŽIEB
JANUÁR 2021
–
OKRES LEVOČA
1. 1.

8:00 - 19:00

lekáreň Dr. Max

2. – 3. 1.

8:00 - 20:00

lekáreň Dr. Max

4. – 5. 1.

16:00 - 20:00

lekáreň Dr. Max

6. 1.

8:00 - 19:00

lekáreň U Hada

7. – 8. 1.

16:00 - 20:00

lekáreň Dr. Max

9. – 10. 1.

8:00 - 20:00

lekáreň Dr. Max

11. – 15. 1.

16:00 - 20:00

lekáreň Dr. Max

16. – 17. 1.

8:00 - 20:00

lekáreň Dr. Max

18. – 22. 1.

16:00 - 20:00

lekáreň Dr. Max

23. – 24. 1.

8:00 - 20:00

lekáreň Dr. Max

25. – 29. 1.

16:00 - 20:00

lekáreň Dr. Max

30. – 31. 1.

8:00 - 20:00

lekáreň Dr. Max

87 rokov
Štefan Janus
Jozef Para

81 rokov
Helena Babjarová
Agnesa Petreková
80 rokov
Mária Petreková
Emil Poľanovský
78 rokov
Mária Antošová
Ing. Vladimír Franko
Eleonóra Nováková
Katarína Sivecová
77 rokov
Helena Križanská
75 rokov
Jozef Fabiš
Jozef Kušnír
Milan Mendeľ
Ján Orinčák
70 rokov
Darina Hakulinová, Mgr. Vincent Jurčišin,
Ladislav Kedžuch, Anna Kušniráková,
Peter Ondrejka, Katarína Švedová

Lekárne, ktoré zabezpečujú lekárenskú starostlivosť v rámci
prevádzkových hodín počas pracovných dní, soboty a nedele:

7:30 - 16:30 Lekáreň U Hada

Lekáreň Dr. Max (Pri podkove 7)

tel. 0901 961 267

Lekáreň U Hada (Námestie Majstra Pavla 13)

tel. 0901721731

Všetkým oslávencom srdečne blahoželáme,
prajeme pevné zdravie a veľa životného
optimizmu do ďalších rokov života.
Vitajte medzi nami:
Richard Kvasňák
Sára Mišenčiková
Kiara Nagyová
Samuel Rušin
Róbert Sokolovský
Manželstvo uzavreli:
Milan Lehotský a Mgr. Zuzana Dunčková

Celoročnú parkovaciu známku
v cene 70€ si môžete zakúpiť
v pokladni mestského úradu,
resp. na mestskej polícii.
Mgr. Ľuboš Kamenický
vedúci finančného oddelenia
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Opustili nás:
Ján Dunčko, rok nar. 1936
Štefan Vodžák, rok nar. 1941
Júlia Petročková, rok nar. 1943
Margita Gáborčíková, rok nar. 1944
Mária Šveďuková, rok nar. 1945
Vladimír Polák, rok nar. 1949
Július Čonka, rok nar. 1950
Mgr. Petronela Procházková, rok nar. 1950
Anna Drobcová, rok nar. 1954
Mgr. Darina Krajňáková, oddelenie OaVP

ŠKOLSTVO, KULTÚRA

IN NOMINE CIVITATIS LEUTSCHA....
o tých, čo zanechali svoju stopu

Príjemné prežitie vianočných sviatkov
a úspešný vstup do nového roka 2021.
Prajeme Vám veľa šťastia, zdravia, úspechov
a ďakujeme za doterajšiu úspešnú spoluprácu.
kolektív Múzea špeciálneho
školstva v Levoči

Medený glóbus z r. 1927, zbierkový predmet
Múzea špeciálneho školstva v Levoči

Mestá tvorili dejiny. Dejiny miest zase ich obyvatelia. Výnimkou
nie je ani Levoča. Jej ulicami prešli mnohí. Niektorí iba prechádzali,
iní sa zdržali len na krátky čas, a boli aj takí, ktorí za levočskými
hradbami prežili svoje krátke príbehy. Mnohé generácie prispeli
k rozvoju a rozkvetu mesta. Mnoho rúk, pre nás dnes bezmenných
mešťanov a remeselníkov. Všetci tí, tu zanechali svoju trvalú stopu.
A práve stopa, v prenesenom slova význame, hmotná v rôznych
podobách, je ústredným motívom novej výstavy Spišského múzea
v Levoči, s názvom IN NOMINE CIVITATIS LEUTSCHA.... o tých, čo zanechali svoju stopu. Výstava mapuje desať životných príbehov, desiatich konkrétnych osôb, desiatich Levočanov - úspešného podnikateľa Jána Thurza III. (1437-1508), humanistického učenca Jána
Henckela (1481-1535), výnimočného rezbára Majstra Pavla (prelom 15.-16. stor.), kronikára Gašpara Haina (1632- 1687), tlačiara
kníh Samuela Brewera (1645- 1699), zlatníka a šperkára Jána Silášiho (1705- 1782), portrétistu Jána Rombauera (1782-1879), maliara
Jozefa Czauczika (1780- 1857) a podnikateľa a filantropa Andreja
Probstnera ml. (1795- 1853). Medzi nimi sa nachádza aj jedna výnimočná žena Juliana Géczi Korponay (1680-1715), ktorú legenda
a osud navždy spojili s Levočou.
Táto téma sa zdá byť všedná a klasická, no jej nezvyčajná inštalácia
vo výstavných priestoroch historickej radnice, z nej vytvorila tému
modernú a plnú kontrastov. Osudy jednotlivých vybraných osobností sú divákom predstavené cez grafity, nástreky a nápisy na stenách a podlahe, to všetko umocnené bohatou škálou farieb. Práve
tento aspekt výstavy spája tradičné s moderným. Každá osobnosť
je predstavená prostredníctvom medailónu - krátkeho, rukou písaného textu, ktorým je návštevníkom pútavo priblížený ich pôvod,
osud a životné peripetie, a taktiež aj jedinečnými a originálnymi
zbierkovými predmetmi, ktoré súvisia s ich životom, pôsobením,
tvorbou a činnosťou. Tak môžu návštevníci obdivovať originál
bardejovskej kalvárie z dielne Majstra Pavla, vzácnu monštranciu
a šperky vytvorené Jánom Silášim, podobizeň Jána Gersona, ktorú
nechal Ján Henckel namaľovať na zadnú stranu oltára, ktorý nechal roku 1520 zhotoviť, originály Rombauerových a Czauczikových obrazov a mnoho iných vzácností.
Výber osobností ovplyvnilo najmä široké časové spektrum ich
pôsobenia, od prvej polovice 15. storočia po storočie 19., ako aj
rôznorodosť záujmov a činností jednotlivých historických postáv.
Významných Levočanov, v histórii mesta, bolo nepochybne oveľa
viac ako desať. Limitovaný počet ovplyvnili najmä kapacitné možnosti výstavných siení, v ktorých je tento výstavný projekt zrealizovaný. Preto každý návštevník, ktorý navštívi túto výstavu, môže
v múzeom pripravenej ankete navrhnúť „svojho naj Levočana“. Tá
nie je jediným spestrením, počas roka je pre malých aj veľkých
v priestoroch múzea pripravený bohatý sprievodný program.
Niektorí sa tu narodili, niektorí prisťahovali, iní v Levoči iba krátko
pobudli. Isté je, že práve tu našli priestor pre svoju realizáciu, podnikanie, umelecké nadanie a možno v mnohých prípadoch práve
tu našli svoje šťastie, a to všetko IN NOMINE CIVITATIS LEUTSCHA.
Od kupcov a podnikateľov, cez učencov a majstrov svojho remesla,
až k slobodným umelcom. Tí všetci v meste zanechali svoj odkaz.
Vo väčšine prípadov pozitívny a hodný spomínania. Vo väčšine prípadov preslávili Levoču a svoje levočské korene i za hranicami jej
hradieb.
Mgr. Zuzana Demčáková,
kurátorka Spišského múzea v Levoči
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KULTÚRA
web: kniznicalevoca.sk Instagram: kniznicalevoca
FB: facebook.com/kniznicajanahenkela
e-mail: info@kniznicalevoca.sk
Tel.: 053/451 2202 Mobil: 0910 788 895
Milí čitatelia a návštevníci Knižnice Jána
Henkela v Levoči,
končí druhý rok činnosti našej knižnice
ako regionálnej pod zriaďovateľskou pôsobnosťou Prešovského samosprávneho kraja a rekapitulujeme, čo všetko sme
v roku 2020 urobili pre vás našich užívateľov v rámci poskytovania knižnično-informačných služieb.
Najzásadnejšou zmenou, nielen pre čitateľov, ale aj pre knihovníkov, bolo zavedenie
nového knižnično-informačného systému
s názvom DAWINCI. Ďakujeme vám za dobré prijatie tejto zmeny, ktorá priniesla pre
regionálne knižnice Prešovského samosprávneho kraja dlhodobo potrebné zjednotenie knižnično-informačného systému,
čo je nevyhnutné pre kvalitné poskytovanie služieb v knižniciach. Niektorí čitatelia
ťažšie prijímali, že zmenou systému si nemôžu v svojom čitateľskom konte skontrolovať históriu výpožičiek. Tú, žiaľ, napriek
všetkým možnostiam informačných technológií nebolo možné preniesť.
Tak ako v iných odvetviach, aj my sme sa

Detektívky a trilery
Fitzek, Sebastian: Cesta domov
Horňák, Roman: V sieti pavúka
Horst, Jorn Lier; Enger, Thomas: Dymová clona
Natt och Dag, Niklas: 1794
Sund, Erik Axl: Bábkar
Tackian, Niko: Hotel lavína
Turton, Stuart: Sedem smrtí Evelyn Hardcastlovej
Wright, Lawrence: Na konci októbra
Romány pre ženy
Baja, Dolce: Habibi
Beňová, Emily D.: Keď pravda zvíťazí
Brestenská, Kristína: Na želanie kráľa
Grey, Iona: Žiarivá hodinka
Hamzová, Mária: Vysníval som si ťa
Keleová-Vasilková: Manželky po rokoch
Martin-Lugand, Agnes: Smútok lásku neodplaví
Rimmerová, Kelly: Utajená dcéra

Rimová, Andrea: Modlitba za krutých
Steel, Danielle: Účinkujúci
Wake, Jules: Zasnežený Notting Hill
Literatúra pre deti a mládež
Amft, Diana: Pavúčik Zlatúšik – Čarovná zima
Bartíková, Petra: Mesto v noci
Blabey, Aaron: Smradi – Epizóda 6: Smradi verzus mimozemšťan
Csontosová, Zuzana: Hurá, ide sa na výlet!
Čechová, Simona: František z kompostu
Fry, Jason: Minecraft - Výprava
Gärtner, Peter: Čakanie na sneh
Gillingham, Sara: Hviezdna obloha
Chapman, Linda: Hviezdni priatelia – Temné
čary
Kaiblinger, Sonja: Ruže a mydlové bubliny
Kinney, Jeff : Denník skvelého kamoša
Klinting, Lars: Šikovný bobor Karol šije, pečie,
maľuje
Kolektív autorov: Jeden rok v živote včely
Kozlowska, Katarzyna: Miško a Brumko sa vedia
správať
McGee, Katherine: Americká princezná
McLauglin, Eoin: Máme sa radi, aj keď nie sme
spolu
Moonheart, Ella: Kitty zázračnica 1-3
Perrer, Delphine: Björn
Rowlingová, Joanne K.: Ikabog
Salmela, Alexandra: Strom
Sands, Kevin: Alchymistova šifra 2 – Znamenie
moru
Schmitt, Petra Maria; Dreller, Christian: Prečo sú
banány zahnuté
Sperring, Mark: Najkrajší dar na svete
Stoličná, Rastislava: Ako sa kedysi obliekalo
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katalógu ponuka e-kníh, ktorú začali mnohí
čitatelia využívať.
Chceme sa vám všetkým poďakovať za prejavený záujem o knižnú kultúru, aktivity,
podujatia a ponuku služieb našej knižnice.
Ďakujeme všetkým organizáciam, inštitúciám a jednotlivcom, s ktorými sme spolupracovali pri realizácii plánovaných činností
a podujatí.
So želaním všetkého dobrého v novom
roku 2021 za kolektív KJH v Levoči J. Dolanská.
Vážení čitatelia, v súvislosti so súčasnou
zdravotnou situáciou vás prosíme o dodržiavanie všeobecne platných hygienických
opatrení a usmernení knihovníkov.
Pre aktuálne informácie sledujte našu
webovú stránku a sociálne siete, kde nájdete aj informácie o plánovaných podujatiach knižnice.
Počas zatvorenia knižnice pre verejnosť bude
generovanie upomienok automaticky pozastavené pre všetkých čitateľov.
Náučná literatúra pre dospelých
Arslan Šinková, Petra: Mami, oci, poďme sa porozprávať
Bradley, Jana: A co já s tím?
Brown, Kate: Černobyľ: Príručka prežitia
Canneti, Elias: Masa a moc
Furmanik, Martin: Putovanie dejinami Spiša
Halászová, Ingrid: Pred portrétom
Hebnar, Jan: Stručný manuál úspešného leňocha
Holec, Roman: Trianon – triumf a katastrofa
Höss, Rudolf: Veliteľ Auschwitzu
Kamenec, Ivan: Po stopách tragédie
Kolektív autorov: Dojčenské recepty
Leman, Kevin: Päť dní, ktoré zmenia vášho manžela
Lovaš, Karol: Jan Saudek: Mystik. Fotograf, kterého se dotkl Bůh
Majchrák, Jozef; Rábara, Pavol: Krčméry
Morgan, Janet: Agatha Christie - Životopis
Miko, Václav: Fakta a mýty o rasovém šílenci
Molnár, Maroš: Gauč alebo šťastie
Šusta, František: Tréning je rozhovor
Wynne, Clive D. L.: Pes je láska
Yong, Ed: Obsahují davy

..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 JANUÁR

Beletria
Adichie, Chimamanda Ngozi: Drahá Ijeawele
Aramburu, Fernando: Vlasť
Arikawa, Hiro: Zápisky cestujúcej mačky
Callahan, Patti: Ako som sa stala pani Lewisovou
Frindt, Miro: Hanina hviezda
Iturbe, Antonio G.: Knihovníčka z Auschwitzu
Jonasson, Jonas: Pomsta je sladká, a. s.
Juráňová, Jana: Naničhodnica
Riggs, Ransom: Mapa dní – Neobyčajné deti
slečny Peregrinovej
Rich, Nathaniel: Strácame Zem
Rothfuss, Patrick: Strach múdreho muža
Silvera, Adam: Na konci naozaj obaja umrú
White, Roseanna M.: Hodina bez výčitiek

museli prispôsobiť okolnostiam súvisiacim
s pandémiou a nachádzať náhradné riešenia pre uskutočnenie plánovaných podujatí
a stretnutí. V priaznivom období, keď bola
knižnica otvorená pre verejnosť, sme zažívali zvýšený záujem najmä detských čitateľov a ich rodičov o aktivity súvisiace s čítaním a neformálnym vzdelávaním v knižnici.
V čase zatvorenia knižnice pre verejnosť
sme pokračovali v prácach, ktoré navonok
nie sú čitateľom známe ako akvizícia, evidencia, katalogizácia a adjustácia prírastkov
kníh a periodík, vyraďovali sme zastarané
a opotrebované knihy v sklade a na oddeleniach, v priestoroch jednotlivých oddelení sme vykonávali revíziu, rekatalogizáciu
a presignovanie dokumentov, ošetrovali
a prebaľovali sme knihy. Aktivity pre čitateľov sme presunuli do online priestoru. Na
našej webovej stránke a sociálnych sieťach
sme uverejňovali rôzne knižné hádanky,
tvorivé úlohy pre čitateľov, Čítanie v pyžamkách a informácie zo sveta literatúry.
Aktualizovali sme našu webovú stránku,
oboznamovali sme vás o informačných databázach, ktoré sú v tomto čase dostupné
zdarma. V novembri vďaka prostriedkom
od zriaďovateľa pribudla v našom online

ŠKOLSTVO

Reprezentanti
ZŠ, G. Haina 37, Levoča
Milí čitatelia levočského mesačníka LIMKA. Každá škola, aj tá naša – ZŠ, Gašpara Haina 37
v Levoči má žiakov, ktorí ju reprezentujú v rôznych oblastiach. Radi by sme
vám predstavili v tomto vydaní tri naše žiačky, ktoré si zaslúžia pozornosť.
Sáru Pápištovú, Ninu Janovčíkovú a Slavomíru Bendžalovú
sme vyspovedali a pripravili pre Vás tri krátke proﬁly.
SÁRA PÁPIŠTOVÁ
Sára je našou žiačkou už tretí školský rok.
Rada číta knihy, získava nové vedomosti
a poznatky. Jej vôľa zlepšovať sa a pracovať na sebe ju posúva vpred a robí z nej
skvelú žiačku. Vďaka svojej usilovnosti
dosahuje výborné výsledky v športe (atletika), taktiež sa zapája do rôznych vedomostných, matematických súťaží, súťaží
v speve, či prednese poézie a prózy. Je
to romantická dušička, milé, citlivé dievčatko, ktoré navštevuje ZUŠ v Levoči, kde
sa venuje hre na klavíri. No zároveň je aj
veľkou bojovníčkou, dravou hokejistkou,
ktorá je od svojich 4 rokov súčasťou tímu
HK Spiš Indians.
Sára nám v rozhovore prezradila, že
v súčasnosti jej najväčšiu radosť robí
jej rodina a to, že sú všetci zdraví. Popri
každodenných školských aktivitách je
pyšná na všetko, čo dosiahla v športoch,
pretože tie sú jej obľúbené. V súčasnej
dobe sa teší, hádam ako každý školák
na Vianoce, ktoré verí, že budú pokojné,
veselé, plné darčekov a hlavne plné po-

hody a zdravia. Ak by sa v budúcnosti
mala vybrať do inej krajiny a bývať tam,
bolo by to hlavné mesto Francúzska –
Paríž. Sára si myslí, že toto mesto v sebe
skrýva plno nádherných miest. Inšpirovali ju k tomu fotografie, ktoré videla na
internete. Rozhodnúť sa a povedať, ktoré
tri slová ju charakterizujú nebolo ľahké,
no nakoniec sa opísala ako: neposedná,
priateľská a cieľavedomá. Najšťastnejšou
ju vie spraviť víťazstvo v súťaži a na záver
nám prezradila, že jej cieľom nie je byť
lepšia ako ostatní, chce byť iba lepšia ako
bola včera.
NINA JANOVČÍKOVÁ
Nina je našou žiačkou už piaty školský
rok. Je veľmi svedomitá, cieľavedomá
a k svojim povinnostiam pristupuje zodpovedne a vzorne. Zúčastňuje sa rôznych súťaží. Svoje zručnosti a vedomosti
preukázala v matematických súťažiach
ako Všetkovedko, Maksík, Pytagoriáda
a rôzne olympiády. Stretneme ju aj v speváckych, recitačných súťažiach, ale aj
pri výtvarných aktivitách. Zaujíma sa aj
o šport - a to najmä o atletické disciplíny
a basketbal. V triede organizovala malé
triedne divadelné predstavenia, ktoré aj
sama vymyslí a zrealizuje.
Nina nám v rozhovore prezradila, že momentálne jej najväčšiu radosť urobí, ak
jej odpadne on-line hodina, pretože je
to veľmi únavné sedieť pri PC celé dopoludnie. Veľmi ju poteší aj keď nasneží,
že sa môže ísť sánkovať. Je pyšná na to,
že sa jej v škole darí a že zvláda aj úlohy,
ktoré jej prideľujú pani učiteľky zo ZUŠ
a pochvália ju za to. Teraz sa najviac teší
na Vianoce a dúfa, že ju čaká skorý návrat
do školy. Už sa nevie dočkať spolužiakov
a učiteľov. Nina by sa veľmi chcela naučiť
lepšie hrať basketbal. Krajina, ktorú by
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si vybrala pre budúci život by bola Austrália. Chcela by zistiť ako sa žije u protinožcov, a to aj kvôli zvieratkám. Tri slová,
ktoré ju charakterizujú sú: zodpovedná,
veselá a niekedy aj uhundraná. Najšťastnejšou ju urobí pochvala, dobré výsledky a najviac ju teší, keď naučí svojho psíka
nové triky.
SLAVOMÍRA BENDŽALOVÁ
Slávka je v poslednom ročníku našej školy. Je to výnimočná a cieľavedomá žiačka,
ktorá má jasný cieľ. Má úžasný všeobecný
prehľad a dosahuje mimoriadne výsledky. Našu školu reprezentuje takmer vo
všetkých súťažiach, a to naozaj vždy veľmi úspešne. Slávka je taktiež držiteľkou
ocenenia “Zlatá makovička”, ktorú udeľuje primátor mesta Levoča úspešným
žiakom základných škôl za mimoriadne
výsledky, úspechy a reprezentáciu školy.
Svojich spolužiakov neustále motivuje
a ochotne im vysvetľuje napríklad matematiku a dejepis, ktorý im vie prerozprávať ako rozprávku.

ŠKOLSTVO, PLATENÁ INZERCIA
Z nášho rozhovoru so Slávkou vám prinášame tieto postrehy. Najväčšiu radosť jej
v súčasnosti robí to, že má dostatok času
venovať sa svojim záujmom. Tým, že sa
v škole učíme dištančne, má viac času na
čítanie kníh, pozeranie filmov a seriálov,
či prechádzky so psom. Slávka si nemyslí,
že sa jej v živote podarili nejaké výnimočné veci, na ktoré by mala byť veľmi hrdá,
takže asi len to, že mala úspech v niektorých súťažiach. V súčasnosti myslí na Vianoce a nadchádzajúce prázdniny. Ale zároveň dúfa, že ju v najbližšej dobe čaká už
aj škola, keďže jej už celkom chýba, aj keď
bolo fajn si chvíľu oddýchnuť, no v škole
je to predsa len iné a myslí si, že sa tam
veci naučí lepšie. Veľmi by chcela vedieť
napríklad taliančinu či francúzštinu, ale

chcela by vedieť hrať aj na klavíri. Slávke
sa celkom páči aj na Slovensku a pravdepodobne tu aj zostane. Istý čas by chcela
žiť aj niekde v zahraničí, napríklad v Anglicku, aby si zlepšila angličtinu. Možno
by to bolo Taliansko, tiež viac menej kvôli
jazyku, keďže sa jej taliančina veľmi páči.
Najšťastnejšou ju dokážu urobiť jej blízki
a priatelia, ale taktiež trávi rada čas sama
so sebou.
Dievčatám prajeme veľa úspechov v ďalšom živote a štúdiu. Ďakujeme za rozhovory.
Mgr. Martin Kokavec

Udialo sa ...

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽIEB
MAJSTRA PAVLA
KUKUČÍNOVA 9, LEVOČA
škola remeselných zručností

MY A VÍRUSY 21. STOROČIA
Kampaň Červené stužky, ktorá sa
koná každoročne aj na Slovensku
v rámci Svetového dňa boja proti
AIDS, sa tak ako mnoho iných aktivít,
preniesla do virtuálneho priestoru.
Jednou z aktivít kampane bola literárna súťaž na tému: My a vírusy 21.
storočia, do ktorej sa zapojili žiaci
prvého a druhého ročníka nadstavbového študijného odboru podnikanie
v remeslách a službách SOŠ služieb
Majstra Pavla v Levoči. Literárny žáner si žiaci volili podľa vlastného výberu. Vybrané práce boli do súťaže zaslané prostredníctvom online formulára.
Do štrnásteho ročníka celoslovenskej
kampane Červené stužky bolo zaslaných v rámci Slovenska 56 literárnych
prác. Martin Kršjak, žiak druhého ročníka nadstavby, sa so svojou úvahou
v literárnej súťaži umiestnil na krásnom
3. mieste.

v školskom roku 2021/2022 ponúka absolventom základnej školy:
3-ročné učebné odbory: 2964 H cukrár
2487 H autoopravár mechanik
– možnosť štúdia v systéme
duálneho vzdelávania
2-ročné učebné odbory: 3178 F výroba konfekcie
2498 F technické služby v autoservise
3161 F praktická žena
Pre absolventov 3-ročných učebných odborov ponúkame
dvojročné študijné nadstavbové odbory:
3757 L dopravná prevádzka
2414 L 01 strojárstvo
2982 L 02 potravinárska výroba
6403 L podnikanie v remeslách a službách
Informácie o možnosti štúdia, prehliadku priestorov školy
je možné dohodnúť individuálne na tel. čísle

053/4513291-3, 0904 656956,

príp. mailom:

Ing. Katarína Duchová

21

riaditel@souplevoca.sk
zastupca@souplevoca.sk

SPOLOČNOSŤ

Koľko lásky sa zmestí do
krabice od topánok?
Myšlienka putuje Slovenskom po tretí rok, pointou je potešiť niekoho, kto možno na darček ani
nečaká, pretože je buď v domove dôchodcov, alebo osamotený, s rodinou žijúcou príliš ďaleko...
Každého z nás iste poteší skutočnosť, keď na nás niekto myslí, hoc aj nepozná našu identitu.
Káva, krížovky, kozmetika, teplé ponožky, domáce medovníčky, lízanku alebo praclík, či dokonca
pohľadnicu s venovaním! To všetko môžu adresáti „krabíc od topánok“ dostať. Mestá, ﬁrmy, domovy
dôchodcov, či školy sa mohli prostredníctvom stránky kolkolasky.sk zaregistrovať a určiť si kontaktnú
osobu, ktorá bola po celý čas zbierky styčným dôstojníkom danej lokality. V meste Levoča sa
kontaktnou osobou stala pani Katarína Záhradníková, ktorú sme pre Vás vyspovedali.
Pre tých, čo Vás ešte nepoznajú, prezraďte nám, kto ste a kde pracujete?
Moje meno je Katarína Záhradníková
a pracujem ako finančná účtovníčka
Technických služieb mesta Levoča.
Sledujete tento projekt po celý čas
jeho pôsobenia na Slovensku?
Zachytila som to v médiách asi minulý rok, aj keď ten projekt funguje dlhšie, ale nezaujímala som sa
oňho nejako viac, len som ho registrovala.

Vyzbierali sme okolo 300 krabíc. Poputujú do zariadení, ktoré sú v meste Levoča. Dom opatrovateľskej služby v Levoči, to bolo naše cieľové zariadenie na
začiatku, bolo potrebných 27 krabíc.
Keď sme videli, že ten počet bude vyšší,
zisťovali sme počet klientov v Humani-

Prečo ste sa rozhodli tento rok do
projektu zapojiť?
Úprimne povedané, nakoľko nám
nevyšla akcia, ktorú sme chceli realizovať my - TSML a bola by to aktivita, ktorá by musela byť vonku, ako
minulý rok, ale keďže sú zrušené
vianočné trhy, tak sme hľadali inú
formu charitatívnej aktivity tento
rok a toto nám prišlo najvhodnejšie.
Čo Vás na projekte najviac zaujalo?
Zapojenie ľudí! Nielen nás zaujalo,
ale aj dosť prekvapilo. Nešli sme do
toho s veľkým očakávaním a predovšetkým sme nešli do projektu
s tým, že budeme niekoho oslovovať, alebo vyzývať, aby sa zapojil. Zvolili
sme len propagáciu z našej strany. Preto sme boli milo prekvapení, keď sa ľudia sami zapájali. To bolo prekvapenie.
To sme nečakali.
Koľko adresátov Vami vyzbieraných
krabíc bude mať radosť? Kam poputujú?

tári, to už bolo približne sto krabíc. Keďže krabice prichádzali aj naďalej, tak
sme hľadali v okolí, v rámci toho projektu, nakoľko je to registrovaný, organizovaný projekt a má nejaké pravidlá.
Oslovili sme registrované zariadenia,
pre ktoré krabice nikto nezbieral, tak
sme si ich adoptovali a rozdali krabice aj im. Napríklad Senires v Poprade
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a Dom seniorov v Tatranskej Štrbe. Plus,
keďže sme to organizovali ako Levočania, 25 krabíc pôjde pre klientov, ktorí
sú u minoritov.
Plánujete sa zapojiť aj budúci rok?
Budúci rok by sme chceli prioritne
zorganizovať našu akciu, SWAP
hračiek, nakoľko je našej činnosti
bližšia. Je to aj spôsob prezentácie určitej formy recyklácie, čo je
bližšie činnosti TSML. Ale keďže už
od darcov máme ohlas, že sa chcú
zapojiť aj budúci rok, tak sa buď
zapojíme opäť my, alebo nájdeme niekoho, kto po nás prevezme
žezlo. Prípadne spravíme obe akcie, čo tiež nie je vylúčené.
Stíhali ste sa projektu venovať
popri práci, alebo Vás úplne pohltil?
Pohltilo nás to dosť. Podmienky
zbierky mali osobitné pravidlá
o balení krabíc, kontrole jeho obsahu a pod. Museli sme vybrať
veci, ktoré v krabičkách byť nesmú. Sviečky, vitamíny, preparáty,
alebo veci, s ktorými by si senior
mohol nechtiac ublížiť. Dávali sme
ich osobitne a odovzdáme ich vedeniu toho ktorého zariadenia.
Sviečky si tak môžu zapáliť napr. v spoločných priestoroch. Všetky ostatné
veci v krabiciach ostali.
Pani Záhradníkovej veľmi pekne ďakujeme za rozhovor a za prevzatie iniciatívy v projekte!
Lucia Babejová, Mesto Levoča

SPOLOČNOSŤ

Vianočné farské kilo

V našom meste už niekoľko rokov pôsobí farská charita. Jej činnosť je zameraná na pomoc núdznym. Tento rok je
iný ako minulé. Pandémia obmedzila
jej činnosť na minimum. Aj Tesco zbierka, ktorá bola po iné roky pred Vianocami, sa neuskutočnila. Žijeme v čase
strachu a neistoty o svoju budúcnosť.
Všetci myslíme skôr na seba ako na
iných. Preto ma prekvapila myšlienka
od sestričiek z ADOSky usporiadať túto

zbierku. Sám som od toho
veľa neočakával. Bol čas adventu – čas očakávania narodenia Božieho syna. Boh
nám prejavil veľkú štedrosť.
Budeme aj my štedrí? Čo
sa stalo v priebehu týždňa
od 7.-12.12.2020? Skromné
priestory našej farskej charity sa naplnili trvanlivými
potravinami, sladkosťami
a drogériou. Nebolo kam
stúpiť. Neuveriteľné! Prinášali mladí, starí. A to bol
ešte len prvý týždeň zbierky. Cena bola nevyčísliteľná,
vyvážená zlatom ľudských
sŕdc. Vymenovať všetkých
nie je možné. Snáď len jeden príklad.
Prišla starenka, skromne oblečená, na
tvári a rukách vrásky. V jednej ruke palička v druhej taška, v ktorej bolo niekoľkonásobne viac ako kilo. Povedala:
„Nemám toho veľa, ale vždy toľko, aby
som sa mohla podeliť.“ Vtedy mi napadla rozprávka, ktorú sme rozprávali deťom. Hádali sa včely a osy, kto je
osožnejší. Začali padať urážky, nadávky, osočovania a schyľovalo sa k veľkej

vojne. Vtom priletela staršia včielka -robotnica, spotená a zaprášená od peľu.
„Kde si sa tárala, keď tu riešime dôležité
veci?“ „Robila som med,“ odpovedala.
Aj v Levoči sa v advente robil med. Robili ho všetci, tí ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tejto vianočnej zbierke. Rozmýšľal som. Je tretia adventná
nedeľa. Nedeľa radosti z očakávania
Narodenia Božieho syna. Boh nám prejavil veľkú štedrosť. Napodobňujme ho.
Robme med dobrých skutkov. Robme
radosť jeden druhému. Zanechajme
nevraživosť a nelásku. Mesto bolo
krásne vyzdobené. Pri kostole betlehem v životnej veľkosti, krásny adventný veniec. V mestskom parku krásna
svetelná výzdoba, radostné očakávanie. No v tomto adventnom týždni sa
rozžiarili aj iné svetlá. Svetlá krásnych
a štedrých ľudských sŕdc. Nech nám ich
svetlo svieti nielen počas Vianoc, ale
i počas nasledujúceho roka. Všetkým
darcom, v mene všetkých tých, ktorí
túto pomocnú ruku dostanú, zo srdca
úprimne ďakujeme.
Koordinátor farskej charity

Mimoriadny vianočný darček
pre denné centrum seniorov v Levoči
Vianočný čas je priam ideálny na skutky lásky a ľudskosti. Pani Maria Wild pochádzajúca zo Svitu, aktuálne
žijúca v rakúskom Grazi, už nestihla veľmi využiť polohovateľné kreslo, ktoré zakúpila pôvodne pre svoju
mamu. Rozhodla sa kreslo darovať, a tak oslovila nadáciu Dobrý anjel s otázkou, kto by ho najviac potreboval.
Nadácia sa obrátila na pani doktorku Tatianu Albertovú a tá na pani doktorku Ingrid Dzurňákovú, MBA ako
mestskú poslankyňu, o ktorej je známe, že sa zaoberá
kvalitou života levočských seniorov. Vďaka jej iniciatíve
sa pani Maria Wild rozhodla kreslo venovať práve našim
seniorom. Dňa 12. decembra odovzdala polohovateľné
kreslo primátorovi mesta a predsedovi Denného centra
seniorov v Levoči.
Mesto Levoča a Denné centrum seniorov v Levoči
ďakuje pani Marii Wild, nadácii Dobrý anjel, MUDr.
Tatiane Albertovej a pani MUDr. Ingrid Dzurňákovej, MBA!
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CIRKVI, SPOMIENKY A POĎAKOVANIA
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
1. januára – 2021 (piatok) – OKTÁVA NARODENIA PÁNA.
– SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY – NOVÝ ROK.
Všetky sv. omše ako každú inú nedeľu.

Spomienky

a poďakovania

2. januára – FATIMSKÁ SOBOTA.
V Bazilike sv. Jakuba so začiatkom
o 9.30 hodine.
3. januára – DRUHÁ NEDEĽA PO
NARODENÍ PÁNA.
Všetky sv. omše ako každú inú nedeľu.

„Čas plynie a nevráti čo vzal,
zostali spomienky a v srdci žiaľ.“

Dušan Javorský
Dňa 18.01.2021 uplynuli 2 roky, čo nás navždy opustil náš drahý, vzácny, milovaný manžel, otec,
švagor, brat Dušan Javorský.
So smútkom v srdci, s láskou, úctou a vďakou stále spomínajú manželka, syn a rodina.

5. januára – SVÄTENIE TROJKRÁĽOVEJ VODY.
Svätenie trojkráľovej vody v úvode
večernej sv. omše v utorok 5. januára 2021.

Margita Gáborčíková
Dňa 10.12.2020 sme sa navždy rozlúčili s našou mamou, babkou, prababkou a svokrou Margitou Gáborčíkovou.
Ďakujeme rodine, príbuzným a známym za prejavenú sústrasť a kvetinové dary.

6. januára – SLÁVNOSŤ ZJAVENIA
PÁNA.
Cirkevne prikázaný sviatok. Všetky
sv. omše ako v nedeľu.

S láskou dcéry s rodinami.

8. januára – (piatok) Návšteva chorých od 8.00 hodiny.
10. januára – TRETIA NEDEĽA PO
NARODENÍ PÁNA. KRST KRISTA
PÁNA.
Touto nedeľou sa končí vianočné
obdobie a začína obdobie cez rok,
ktoré potrvá do začiatku Veľkého
pôstu (Popolcová streda 17. februára 2021).
13. januára – (streda) CELODENNÁ
POKLONA SVIATOSTI OLTÁRNEJ.
Sviatosť Oltárna bude vyložená v Bazilike sv. Jakuba, apoštola po skončení sv. omše o 6.00 hodine.
Odloženie Sviatosti Oltárnej s krátkou pobožnosťou a sviatostným požehnaním bude o 17.30 hodine.

„Čas plynie a nevráti čo vzal,
zostali spomienky a v srdci žiaľ.“

Paulína Sninčáková
Dňa 05.12.2020 uplynulo 5 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá, milovaná manželka, mamka, svokra, švagriná, stará mama Paulína Sninčáková.
S láskou, úctou, vďakou a v modlitbách spomínajú manžel,
deti, nevesta, vnúčatá, pravnúčence a rodina.

„Odišla si tíško, nie si medzi nami,
v našich srdciach však žiješ spomienkami.
Nech s nami spomína každý,
kto ťa mal rád.“

Alžbeta Voiteková
Dňa 01.01.2021 si pripomenieme 15. výročie čo nás opustila naša milovaná mamička, babička
a prababička.
S láskou a úctou spomína syn František, dcéra Betka s deťmi.

18. januára – (pondelok) ZAČÍNA
TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV.

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

25. januára – OBRÁTENIE SV. PAVLA APOŠTOLA.
26. januára (utorok) – 37 rokov
od povýšenia pútnického kostola
Navštívenia Panny Márie na Bazi-

Ladislav Hlipala
Dňa 16. januára 2020 si pripomenieme tretie výročie úmrtia Ladislava Hlipalu.
S láskou spomína manželka Marta, syn Jozef, dcéry Katarína, Iveta, Gabriela,
vnúčatá a ostatná smútiaca rodina.
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SPOMIENKY A POĎAKOVANIA, CIRKVI
„Keď odíde jeden z nás nedá sa iné len plakať
a spomínať a v duchu mať rád...
...zapáliť sviecu... už ťa nič nebolí, odpočívaj v pokoji.
ZBOHOM“

Štefan Vodžák
Úprimne chceme poďakovať kaplánovi Miturovi za dôstojnú rozlúčku a pohrebné obrady.
Ďakujeme taktiež rodine, priateľom, známym za prejavy sústrasti a kvetinové dary.

liku menšiu sv. Jánom Pavlom II.
26. januára 1984.
Spomienková sv. omša na túto
milú udalosť bude v nedeľu 24.
januára 2021 o 14.30 hodine v bazilike na Mariánskej hore.
Prvé výročie úmrtia kňaza ThLic.
Ondreja Palušáka. Svätá omša
o 18.00 hodine.

Manželka Helena a ostatná smútiaca rodina.

Zmena programu vyhradená a doplnená vo farských oznamoch.
„Už len kytičku kvetov na hrob Ti môžeme dať,
spokojný, večný spánok môžeme Ti priať.“

EVANJELICKÁ CIRKEV
AUGSBURSKÉHO VYZNANIA

Jozef Doľanský
Dňa 31.12.2020 sme si pripomenuli 20. výročie úmrtia môjho manžela, otca, dedka Jozefa Doľanského.
S úctou a láskou spomínajú manželka Betka,
dcéry Andreja, Gabriela a vnúčatá Patrik a Oliver.

Biblické slovo na mesiac január:
Priblížte sa k Bohu, a priblíži sa
k vám.
Jk 4,8a
Služby Božie: Evanjelický kostol na
námestí

„Odišla si tíško, niet ťa medzi nami.
Zostalo len ticho, v očiach slzy
a v srdci žiaľ.“

Mgr. Mária Maťašovská
Dňa 5.12.2020 sme sa navždy rozlúčili s našou milovanou sestrou, tetou, švagrinou, priateľkou,
kolegyňou a učiteľkou Gymnázia J. F. Rimavského v Levoči, ktorá nás vo veku 68 rokov tak
rýchlo a navždy opustila.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina.
„Oči sa slzou zarosili,
srdce zaplakalo bôľom,
keď sme stáli nad Vaším hrobom.
Odišli ste cestou, ktorou ide každý sám,
len brána spomienok ostala dokorán.“

1.1.2021
Nový rok - Obrezanie Krista Pána
8.30 hod., kostol
3.1.2021
Nedeľa po Novom roku,
8.30 hod., modlitebňa
6.1.2021
Zjavenie Krista Pána
o 17.00 hod. modlitebňa
10.1.2021
1. nedeľa po Zjavení
o 8.30 hod., modlitebňa
17.1.2021
predposledná po Zjavení
o 8.30 hod., modlitebňa

Mária Kašperová
Ján Kašper
Dňa 4.1.2021 uplynú 3 roky od smrti našej mamky a 15.2.2021 uplynie 6 rokov od smrti nášho
brata. Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku a modlitbu.
S láskou a úctou spomínajú dcéry Mária, Iveta, Marta a sestry s rodinami.

„Bolesťou unavený, tíško si zaspal, zanechal všetkých a všetko,
čo si mal rád. S tichou spomienkou k hrobu chodíme, pri plameni
sviečok na Teba myslíme. Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
v našich srdciach budeš navždy žiť.“

Peter Červeňák
S hlbokým smútkom v srdci si dňa 04.01.2020 pripomenieme 3. výročie, čo nás navždy opustil
náš milovaný manžel, ocko a dedko Peter Červeňák.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka Anna a deti s rodinami.
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24.1.2021
posledná po Zjavení
o 8.30 hod., modlitebňa
31.1.2021
Deviatnik
o 8.30 hod., modlitebňa
Do nového roku 2021 prajeme
všetkým Božie požehnanie.
Záujem o pastorálnu návštevu
alebo prislúženie Večere Pánovej
v domácnostiach potrebné nahlásiť na tel. čísle: 0918/624 814 alebo e-mailom:
faralevoca@gmail.com

CIRKVI, SPOMIENKY A POĎAKOVANIA
GRÉCKOKATOLÍCKA
CIRKEV

Ján Dunčko
Ďakujeme všetkým príbuzným a známym za účasť na poslednej rozlúčke s naším otcom, dedkom, pradedkom, svokrom a bratom Jánom
Dunčkom, ktorý nás opustil dňa 6.12.2020.

Bohoslužobný program na mesiac január 2021

Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti.
Smútiaca rodina.

Sväté liturgie v týždni:
pondelok, streda, štvrtok,
piatok
16:30
utorok, sobota 07:30
Svätá liturgia v nedeľu:
09:30, 10:30
Prvú nedeľu v mesiaci sa slávi svätá
liturgia po cirkevnoslovansky.

„Dotĺklo srdce, ktoré sme radi mali,
zmeraveli ruky, ktoré nás pohládzali.
Utíchol hlas, ktorý rady života nám dával,
vyhasol život, ktorý nad chorobou nevyhrával. “

Alžbeta Mogrovičová
Dňa 17. januára uplynie 20 rokov, čo nás navždy opustila naša mama, stará mama, svokra.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

Prikázané sviatky v mesiaci január:

Spomínajú deti s rodinami.

1. 1. 2021 - piatok
Obrezanie podľa tela nášho Pána,
Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
svätá liturgia v tento deň je o 09:30
hod.

Drahomíra Karchňáková,

rod. Divoková

Dňa 26.12. 2020 to bude už 10 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá
sestra, manželka a mama, Drahomíra Karchňáková, rod. Divoková.
Ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.

6. 1. 2021 - streda
Sväté Bohozjavenie nášho Pána,
Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
liturgický program v tento deň začína o 09:30 hod. svätením Jordánskej
vody a pokračuje Božskou liturgiou
sv. Bazila Veľkého. Po jej skončení je
myrovanie.

S láskou a úctou spomínajú súrodenci Cecília a František.

„Odišli ste tíško,
niet Vás už medzi nami.
V našich srdciach stále
žijete spomienkami.“

Marta Šurcová

Sviatky v mesiaci január:
30. 1. 2021 – štvrtok
Traja svätí svätitelia, Bazil Veľký,
Gregor Teológ a Ján Zlatoústy

Štefan Šurc
30. januára 2021 uplynie rok, čo nás navždy opustila naša mamka Marta Šurcová a 28. augusta
2021 to už bude 15 rokov, čo nás opustil náš otec Štefan Šurc.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im spolu s nami modlitbu a tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú deti s rodinami.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu
COVID-19, akékoľvek zmeny času
slúženia liturgických slávení budú
oznámené pri nedeľných oznamoch, farskom webe grkatle.sk, alebo na facebook.com/grkatlevoca.
Gréckokatolícky farský úrad,
Potočná 6, 054 01 Levoča,
www.grkatle.sk
tel.: 053 – 451 34 36

„Odišiel si bez rozlúčky, čo nikto nečakal,
už len kytičku Ti na hrob môžeme dať,
modlitbu tichú odriekať
a s láskou spomínať.“

Jozef Oravec
Dňa 7. januára 2021 uplynie 15 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý otec, brat, svokor. Tí, ktorí
ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomínajú jeho deti Jana, Marcela, Jozef s rodinami.
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SPOMIENKY A POĎAKOVANIA, CIRKVI
„Odišiel si cestou, ktorou ide každý sám.
Len brána spomienok ostala dokorán...
Ten, čo Ťa poznal, možno si spomenie.
No ten, kto Ťa mal rád, nikdy nezabudne.“

POĎAKOVANIE

Ing. Ladislav Labuda
4. 1.2021 uplynie 15 rokov od chvíle, kedy nás navždy opustil môj drahý manžel, náš otec, svokor,
dedko a pradedko Ing. Ladislav Labuda.
Ďakujeme všetkým, ktorí ho mali radi, nezabudli na neho a venujú mu tichú spomienku a modlitbu spolu s nami.
S láskou a úctou spomína manželka a dcéry s rodinami.

V mene všetkých obyvateľov domu opatrovateľskej
služby Levoča, sa chcem
zo srdiečka poďakovať
všetkým ľuďom, ktorí nás
v rámci kampane ,,Koľko
lásky sa zmestí do krabice
od topánok“ obdarovali.

„Nedá sa zabudnúť...“

Veľká vďaka za balíčky plné
milých prekvapení, pozdravov a prianí.

Františka Sopková
Štefan Sopko
1. decembra uplynuli dva roky, čo nás opustil náš drahý otecko Štefan Sopko a 13. januára si
pripomenieme šieste výročie úmrtia našej milovanej mamky Františky Sopkovej.
Ostávajú navždy v našich mysliach, srdciach, v našich nepretržitých spomienkach.
Spomeňte si, prosím, spolu s nami.
Dcéry Marienka, Irenka, Betka, Zdenka a syn Štefan s rodinami.

SLOVÍČKO OD MINORITOV
Pri všetkom vzdávajme vďaky
Drahí Levočania!
Keď som pred rokom písal do januárovej LIM-ky, myslel som, že celospoločenskými témami roka 2020 budú
voľby, olympiáda, či otváranie diaľnic.
Pandémia všetko zdominovala. Teda
aký to bol rok? Svätý Pavol píše, že „tým,
čo milujú Boha, všetko slúži na dobré“.
(Rim 8, 28) Na inom mieste nás vyzýva:
„Pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je
Božia vôľa pre Vás!“ (1 Sol 5, 18) Za čo
v uplynulom roku môžeme ďakovať?
Niekoľko týždňov sme prežili zavretí
vo svojich domovoch. Pre mnohé rodiny to bol požehnaný čas. Neraz po
dlhom čase boli všetci spolu. Mohli sa
rozprávať o tom, čo prežívajú, čo by si
priali. Mohli sa spolu modliť, teda hovoriť Bohu svoje „Amen“ = áno, verím,
súhlasím, nech sa tak stane – pre všetko, čo ich v živote stretá, čo od nich
očakáva Pán, keď pozerajú vzor lásky
Svätej rodiny. Pre niektorých však bolo
veľmi ťažké konfrontovať sa s postojmi
svojich blízkych, ba niekedy aj prijať samého seba. Som presvedčený, že aj to

je užitočná lekcia. V duchu hesla: „Keď
zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod na použitie“, odporúčam
siahnuť po Svätom písme, najlepšie aj
s nejakým výkladom a pozrieť sa, čo
píše náš „Konštruktér“.
Okrem „vypnutia krajiny“ sme zažili aj
celoplošné testovanie. Som presvedčený, že to bola úspešná akcia, a to najmä
vďaka obetavosti mnohých zdravotníkov. Jeden mi vravel: „Keď sme šli testovať na Oravu, vraveli nám, že budeme
tri hodiny testovať a tri hodiny budeme
mať voľno. Nakoniec sme boli radi, že
sme mali aspoň obednú prestávku. Večer som bol tak hotový, že som si nevedel predstaviť ako zvládnem druhý
deň... Podarilo sa.“
Drahí moji, naozaj pri všetkom vzdávajme vďaky. Aj keď ideme do našej
nemocnice. Nie všetko je také, aké by
malo byť, no za tým, čo máme, sa často
skrýva množstvo obety nenápadných
hrdinov..
Brat Martin Mária Kolár, OFMConv.
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Na oplátku všetkým Vám
chceme popriať pevné
zdravie, lásku a šťastie.
Obyvatelia DOS.

Oznamy na január:
1. 1. – slávnosť Panny Márie Bohorodičky – sväté omše ako v nedeľu,
o 15.00 pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu a k Duchu Svätému na
začiatku Nového roka.
6. 1. – slávnosť Zjavenia Pána – sväté omše ako v nedeľu, počas nich
bude požehnanie vody, kriedy a kadidla.
21. 1. – Diecézna škola viery. O 15:50
svätá omša, po nej prednáška a diskusia o našej viere.
18. – 25. 1. – Týždeň modlitieb za
jednou kresťanov. Tohoročná téma
znie: Zostaňte v mojej láske a budete prinášať veľa ovocia. Na úmysel
jednoty kresťanov sa budeme modliť posvätný ruženec pred svätými
omšami.
24. 1. – Nedeľa Božieho slova –
o 15.00 pozývame na Biblickú hodinu.
25. 1. – Sviatok obrátenia svätého
Pavla – o 15.00 pobožnosť za jednotu kresťanov.

HISTÓRIA, PLATENÁ INZERCIA

Oltár Narodenia v levočskom
Chráme sv. Jakuba
Na bočnom oltári Narodenie Pána sa nachádza hodnotné neskorogotické súsošie
Narodenia od rezbára Majstra Pavla z Levoče. Pochádza z obdobia 1500 – 1510.
Predpokladá sa, že bolo vytvorené
do oltárnej skrine neznámeho oltára a dáva sa do súvislosti s donáciou
kňažnej Hedvigy Zápoľskej pre kláštor
kartuziánov na Skale útočiska (Kláštorisko v Slovenskom raji). Keď Tatári prepadli kláštor, kartuziáni odišli do Levoče a priniesli aj súsošie. Dlhší čas bolo
zamurované v pivničných priestoroch
radnice. O objave sôch sa zachovala
stará správa. Vznešený senát už niekoľko rokov hľadal isté listiny, pre stratu
ktorých hrozila veľká pokuta. Hľadali,
hľadali, ale nič nenašli. I prinútili istého
starca, aby pod prísahou vypovedal.
Odpovedal, že počul ešte ako chlapec,
že je niečo skryté v tajných kútoch
múru mestskej radnice. Plastiky sa našli
v novembri 1698. Kým sochy čistili nastal údiv, úžas nad tým, že jedine socha
Panny Márie bola nezaprášená, ba dokonca jej podoba bola taká svieža, čistá
a pôvabná a pozlátenie také, akoby ju
práve vytvorili. Sochy za slávnostného
hlaholu zvonov preniesli do kostola sv.
Jakuba.

Herman Kotrba, reštaurátor, v štúdii
o oltári Narodenia napísal, že sochy
zachoval mestský staviteľ, sochár a kamenár Martin Urbanovič (Urbanowitz),
ktorého manželka Margita bola vnučkou Majstra Pavla. O objavení sôch zachovala sa aj písomná správa a bol to
historik Milan Vároš, ktorý to spracoval
pod názvom „ Meno na odmurovanom
diele Majstra Pavla“ (Stratené poklady
1, s.121-122). Oltárna architektúra, baroková, vznikla až
v 2. štvrtine 18. storočia.
V roku 1947 oltár demontova-

li. V rokoch 1954-1956 ho reštaurovali
bratia Kotrbovci a umiestnili na súčasné miesto v severozápadnej kaplnke
kostola sv. Jakuba.
Po približne päťdesiatich rokoch, v rokoch 2002-2004, bol oltár opätovne
reštaurovaný. Reštaurátorské práce realizoval kolektív pracovníkov Oblastného reštaurátorského ateliéru v Levoči,
finančné prostriedky poskytla nemecká nadácia Messerschmitt – Stiftung.
Margita Antašová,
rodená Bystrická

STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO LEVOČA
Novoveská cesta 37, 054 01 Levoča
dá do prenájmu nebytový priestor s plochou 104,40 m2
vo svojom objekte na ulici Novoveská cesta 37.
Priestor je vhodný na podnikanie ako dielňa,
sklad a podobne.
Informácie osobne, alebo tel. 053/4513683 Obhliadka nutná.
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INFORMÁCIE, PLATENÁ INZERCIA

Aktuálne vyhlásené výzvy
MAS LEV z IROP
Aj napriek aktuálnej situácii život v Miestnej
akčnej skupine plynie ďalej. Naše občianske združenie vyhlásilo tretiu IROP Výzvu na
predkladanie Žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Integrovaného regionálneho operačného programu
2014 – 2020, priorita: Záväzné investície
v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou. Jej cieľom je podporiť investície do cyklistických trás a súvisiacej
podpornej infraštruktúry. Termín vyhlásenia bol 15.12.2020.

Z dôvodu zákazu zhromažďovania, ako aj
súčasnej epidemiologickej situácie,
VEREJNÉ KORČUĽOVANIE
NEPREVÁDZKUJEME DO ODVOLANIA.

Viac INFO: www.maslev.eu
Dátum ukončenia prvého hodnotiaceho kola
je 24.2.2021 a druhého hodnotiaceho kola:
24.5.2021. Aj keď doteraz neboli uvoľnené
peniaze na projekty, ktoré boli na Slovensku
schválené, veríme, že sa to v blízkej budúcnosti zmení. V rámci daného opatrenia je možné
podporiť výstavbu cyklistických trás zabezpečujúcich dopravu osôb do a zo zamestnania alebo k verejným službám, rekonštrukciu
cyklistických trás zabezpečujúcich dopravu
osôb do a zo zamestnania, budovanie verejného osvetlenia v priamej nadväznosti
na výstavbu, alebo rekonštrukciu cyklotrasy,
vyhradenie jazdných pruhov pre cyklistov
a investície do doplnkovej infraštruktúry
(chránené parkoviská pre bicykle, cyklostojany, nabíjacie stanice pre elektrobicykle, odpočívadlá, systémy automatickej požičovne
bicyklov, hygienické zariadenia). Oprávnenými žiadateľmi sú obce s počtom obyvateľov
do 20 000, združenia obcí, združenie právnických osôb podľa zákona č. 40/1964, občianske združenia podľa zákona č. 83/1990 Zb.
o združovaní občanov, neziskové organizácie, cirkvi a náboženské spoločnosti registrované podľa zákona č. 308/1991.

Stavebné bytové družstvo Levoča, Novoveská cesta 37, 054 01 Levoča

zverejňuje ponuku na obsadenie pracovného miesta riaditeľ družstva.
Termín nástupu
Požadované vzdelanie
Prax

01. 03. 2021
vysokoškolské II. stupňa, ukončené štátnou záverečnou
skúškou
Zameranie, odbor: ekonomické alebo technické
minimálne 5 rokov po ukončení vzdelania

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania, označenú „Výberové konanie – riaditeľ družstva“, doručí záujemca v zalepenej obálke na adresu sídla družstva do 16,00
hod. dňa 27.01.2020.
Ďalšie požiadavky na záujemcu a podmienky výberového konania sú zverejnené na adrese
www.sbd.vmnet.sk

Ďalšou vyhlásenou výzvou je Podpora podnikania a inovácií, ktorá bola zverejnená už
21.10.2020, pričom druhé kolo uzávierky
projektov bude 22.2.2021 (následne ďalšie
uzávierky v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola).
Občianske združenie MAS LEV, o. z.
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RELAX

SUDOKU

TAJNIČKA
Ceny do súťaže k tajničke:
1. Cena
Tričko a čiapka (šiltovka)
2. Cena
Šatka na krk + Turistická fľaša
3. Cena
Kniha Levoča + Pero Levoča
Správnu odpoveď posielajte
na mailovú adresu limka@levoca.sk,
alebo prineste osobne do
Klientského centra MsÚ
do 15. 1. 2021.
Výhercov oznámime
vo februárovej LIMKE.

30

KALENDÁR zberu triedeného odpadu v meste LEVOČA 2021
2021
KALENDÁR triedeného zberu odpadu v meste LEVOČA
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Kežmarská cesta
0903418229, 0910867430

Zberný dvor - Levoča

Zberné nádoby a vrecia s vytriedenými odpadmi pripravte v deň zberu do 6:00 hod.
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Zber odpadu v Levoči

- aktuálne informácie,
- odporúčania,
- zmeny,
- harmonogram vývozu počas sviatkov
- a veľa iného...

